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Це видання подає результати моніторингу злочинів на ґрунті нена-
висті в Україні, здійснюваного гуманітарною студією «Хвиля» спільно з парт-
нерськими організаціями – Харківською правозахисною групою, Центром 
політичних і правових досліджень «СІМ» (львів), комітетом з моніторингу 
свободи преси в криму (Сімферополь) та громадською організацією «Центр 
правових та політичних досліджень «дУМа». Цей моніторинг реалізований 
в рамках проекту «Мистецтво толерантності» за підтримки програми «Мат-
ра» посольства королівства нідерландів в Україні.

Моніторинг передбачав розгляд злочинів на ґрунті ненависті та дис-
кримінації за ознакою раси, кольору шкіри, релігії, мови і національності, 
національного чи етнічного походження та сексуальної орієнтації; вста-
новлення фактів мови ворожнечі та дискримінації, поєднаної з насиль-
ством, з боку державних органів, а також розгляд реакції держави, зок-
рема, правоохоронних органів, у таких випадках. передбачалося також 
регулярне інформування органів влади, громадськості, а також міжна-
родних та іноземних організацій, що стежать за подіями в Україні у цьо-
му питанні, через сайти партнерських організацій. Мова ненависті і дис-
кримінація з боку фізичних осіб і недержавних суб’єктів не розглядалися. 
Моніторинг проводився з вересня 2012 р. до липня 2013 р.

результати проекту засвідчили, що проблема расизму, ксенофобії 
та злочинів на ґрунті ненависті в Україні залишається гострою. Хоча кіль-
кість насильницьких дій на расовому ґрунті щодо іноземців помітно змен-
шилася – зафіксовано 10 нападів, з яких 5 скоєно однією людиною, проти 
27 нападів в попередній період моніторингу (травень 2011 – червень 2012), 
загальний рівень агресивної ксенофобії, за нашими спостереженнями, 
навпаки, виріс. про це свідчить збільшення актів вандалізму – осквернен-
ня могил, релігійних та інших споруд, пам’ятників. Таких злочинів зафіксо-
вано 15 в криму і 14 в інших регіонах країни (під час попереднього моніто-
рингу було зафіксовано 23 акти вандалізму). 
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напрошується ще один висновок: деякі такі злочини скоювалися на-
вмисно на політичному ґрунті, щоб пересварити українців та росіян в Га-
личині, обвинувачувати українців в антисемітизмі, зіштовхнути кримських 
татар зі словянською частиною населення криму, мусульман з христия-
нами. Вочевидь, ситуація в криму залишається найбільш напруженою: рі-
вень агресивної ксенофобії тут є більшим, ніж в інших регіонах країни. про 
це свідчать і численні публічні випадки схвалення депортації кримських 
татар 1944 року, влаштування виставки, присвяченої Сталіну тощо.

Як і раніше, найбільше переслдіуваною етнічною групою в Україні за-
лишаються роми. Моніторинг засвідчив такі явища, як напади на ромські 
табори, їх спалення, рішення селіщних рад про виселення всіх ромів із 
села. посилення агресії проти ромів, як і проти представників інших враз-
ливих груп, є дуже тривожною ознакою. Моніторинг зафіксував серйозні 
прояви мігрантофобії, при цьому вона все більше набуває організованих 
форм у вигляді маршей з сотнями учасників, ксенофобними гаслами про-
ти іноземців тощо.

Моніторинг виявив, що є підстави говорити про розвиток в Україні 
порівняно нових мотивів для ксенофобних настроїв – мовного, тери-
торіального і світоглядного, коли причиною для ворожого ставлення є не 
раса та етнічне походження об’єкта неприязні, а його мова спілкування 
або місце проживання на тій чи іншій території усередині однієї країни, 
а також різниця у світогляді. Так, почастішало насильство праворадикаль-
них політичних сил та організацій – ВО «Свобода», «патріот України» та ін-
ших – відносно їхніх політичних та світоглядних опонентів, зокрема, лівих 
та антифашистських організацій та груп. Були і протилежні випадки – напа-
ди лівих радикалів на правих. різниця в поглядах стає причиною ненависті 
і навіть умисних нападів, які можна кваліфікувати як злочини на ґрунті не-
нависті. Ми зафіксували 7 таких інцидентів. Стрімке поширення подібної 
ксенофобії стає серйозною загрозою.

Моніторинг також підтвердив експертні висновки щодо росту в пра-
ворадикальних групах молодіжної субкультури, пов’язаної із пропагандою 
здорового способу життя, пропагандою проти вживання алкоголю та нар-
котиків і щодо переростання пропаганди в насильницькі дії проти алко-
голіків, наркоманів, бомжів та інших носіїв «нездорового» способу життя.

Що стосується «мови ворожнечі» з боку державних службовців, то під 
час моніторингу зафіксовано 21 такий випадок (за минулий період моніто-
рингу – 38, з них 30 стосувалися ромів). З великим відривом перше місце 
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посідає МВС – на офіційних сайтах міліції, а також з посиланням на праців-
ників МВС у ЗМІ, виявлено 16 випадків. на другому місці – прокуратура 
(3 випадки). Третє місце – парламентська газета «Голос України» – 1 випа-
док. Також 1 випадок – слова державного чиновника з криму. кавказці зга-
дуються 8 разів, роми – 10 разів. Тричі згадані колишні воїни-інтернаціо-
налісти – «афганці». повідомлення на сайтах МВС малює образ «афганця» 
як людини психічно неврівноваженої та потенційно небезпечної.

привертає увагу лексика й фразеологія повідомлень на міліцейських 
сайтах. «Чоловік вирішив піти на „промисел“», «тепер вона в шоці. Її си-
на затримано і закрито в СІЗО», «40-річного „гастролера“»; коли йдеться 
про колишнього «воїна-афганця»: «останні десять років чоловік жив за 
схемою „украл – выпил – в тюрму“», інший «афганець» «„вгамував“ жінку 
кількома ударами сокири по голові. розуміючи, що „нарубав дров“» тощо. 
дивно таке бачити на офіційних порталах органів влади.

Загалом моніторинг довів, що жертвами ксенофобії та злочинів на 
ґрунті ненависті є переважно представники таких вразливих груп: іно-
земці; громадяни України з «неєвропейською зовнішністю»; роми; крим-
ські татари; іудеї; представники лГБТ-спільноти. 

Оцінюючи ситуацію із злочинами на ґрунті ненависті, урядові органі-
зації спираються виключно на дані правоохоронних органів, а статистика 
правоохоронців зводиться виключно до підраховування кількості резо-
нансних нападів на іноземців та кількості кримінальних справ, поруше-
них за профільною статтею 161 кримінального кодексу України. проте, 
ця практика є принципово невірною, а подібну статистику не можна вва-
жати об’єктивним критерієм. протягом періоду моніторингу було пору-
шено за статтею 161 дві справи в 2012 році (загалом у 2012 році – 4 справи) 
і одна справа в перші 6 місяців 2013 року. В Україні жертвами «злочинів 
ненависті» є не тільки іноземці і навіть не лише особи з «неєвропейською» 
зовнішністю, а й громадяни України, в тому числі й українці за етнічним 
походженням. крім того, правоохоронні структури чомусь розглядають 
виключно кількість випадків вчинення фізичної розправи над «чужими», 
не враховуючи і не надаючи відповідної оцінки іншим складовим агресив-
ної ксенофобії і злочинів на ґрунті ненависті – фактам наруги над моги-
лами та релігійними спорудами, розв’язаній в Україні «війні пам’ятників», 
цілеспрямованому пошкодженню майна представників певних груп то-
що. Статтю 67 кримінального кодексу, яка кваліфікує вчинення злочину на 
ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату, як об-



�

Злочини на ґрунті ненависті в Україні

ставину, що обтяжує покарання, жодного разу в 2011–2012 роках не вико-
ристовували. Внесення змін до низки статей кримінального кодексу в час-
тині встановлення так званого «мотиву ненависті» як кваліфікуючої обста-
вини не змінило ситуацію на краще. Фіксуючи відповідні злочини, МВС не 
поспішає вбачати мотиви релігійної, етнічної чи расової ворожнечі.

наразі законодавство залишається вкрай недосконалим. Відомі ре-
комендації правозахисних організацій щодо покращення правових ме-
ханізмів, зокрема, пропозиції щодо зміни статті 161 кримінального кодек-
су та встановлення адміністративної відповідальності за певні конкретні 
ксенофобні дії чи бездіяльність посадових осіб органів державної влади 
та місцевого самоврядування, фізичних та посадових осіб, юридичних осіб. 
але є проблеми, які не вирішуються на правовому рівні,– це встановлення 
атмосфери поваги і терпимості до іншого. Зміна ставлення державних чи-
новників і суспільства в цілому до вразливих груп, укорінення усталеної 
атмосфери толерантності є однією з пріоритетних задач, без рішення якої 
викорінити злочини на ґрунті ненависті буде просто неможливо.

Гуманітарна студія «Хвиля» висловлює щиру подяку партнерським 
оргіназаціям та їхнім працівникам, які здійснювали аналіз і моніторинг 
злочинів на ґрунті ненависті: Володимиру Бацунову, Євгену Захарову, 
арсену Османову, руслану Тополевському та юрію Чумаку.

Окрему подяку висловлюємо програмі «Матра» посольства ко-
ролівства нідерландів, яка надала фінансову допомогу для проведення 
цього дослідження.

Борис Захаров, 
керівник проекту
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Харьковские националисты вышли на улицы города 
«разгонять» приезжих иностранцев из азии и африки

Около 18:30 возле выхода из станции метро «Алексеевская» начали 
собираться участники марша против нелегальной иммиграции. Людей не 
много. Некоторых испугала погода, некоторых – агрессивность милиции, 
проявленная в конце последнего марша в поддержку осужденной семьи 
Павличенко, а еще некоторые побоялись провокаций, якобы ожидаемых во 
время мероприятия.

немногим раньше успели прийти на акцию сотрудники милиции. 
В переходе метро их собралось около 50 человек, еще столько же мерзли 
на улице. кроме того, неподалеку «дежурил» автобус с «Беркутом» и два 
автозака. не успела колонна участников построиться, как возникла не-
большая перепалка между одним из организаторов марша и сотрудни-
ками милиции. Спорили на тему нелегальной миграции и организации 
уличных мероприятий. Хотя со стороны это больше выглядело, как «на-
езд» людей в погонах на харьковчан, решивших проявить свою позицию 
в отношении, по их мнению, актуальной общественной проблемы.

Спустя минут 15 протестующие спокойно построились в колонну по 
трое, развернули два больших баннера и двинулись. Маршировали по 
маршруту: станция метро «алексеевская» – улица Энвера асхарова – ули-
ца Целеноградская – улица алексеевская – улица клочковская – улица 
Отакара Яроша – станция метро «Ботанический сад». по ходу движения 
участники мероприятия скандировали «Слава Україні – Героям слава!», 
«Слава нації – смерть ворогам», «Біла людина – велика Україна», «Імміг-
ранти, геть додому!», «Зупинимо міграцію – врятуємо націю» и др.

Время от времени колонну приветствовали клаксонами проезжаю-
щие мимо водители машин. а проходя мимо студенческих общежитий, 
их жители высовывались из окон и подхватывали лозунги протестующих, 
поддерживали аплодисментами и дружественным свистом. несколько 
человек даже выбежали из общаги и присоединились к шествию.

по словам одного из организаторов акции руслана Яра, представ-
ляющего альянс правых Сил, на марш пришло порядка 100 человек. Все 
люди из разных организаций, в частности «национального союза», Сна, 
«Братства», «новой руси». приехали поддержать акцию даже активисты 
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независимых националистических организаций из полтавы и нескольких 
городов россии.

Фото, видео�: Александр Никульшин

«Мы, белая раса, как биологический вид, стоим перед угрозой выми-
рания. Эту угрозу несет огромная волна цветной миграции, накрывшая 
Украину и Европу. За последний год, по неофициальным оценкам, в нашу 
страну въехали около 200 тысяч человек из стран азии и африки, из ко-

� http://youtu.be/4oChoMvH9j8; http://youtu.be/V94XYyEqaZk; http://youtu.be/HWWtgKn 
UAC0; http://youtu.be/oGnumk0PyvI
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торых половина – нелегально. правоохранители задерживают и депор-
тируют меньше 5% нелегалов, остальные приезжие покупают вид на жи-
тельство, украинское гражданство или просто незаконно пребывают на 
территории нашей страны. Выходит, ежегодно в Украине оседают около 
100 тысяч африканцев, азиатов, выходцев из кавказа и других стран тре-
тьего мира. Они у нас не работают, не учатся, не приносят никакой пользы 
обществу. В то же время они торгуют наркотиками и шаурмой, продают 
бритвы на рынке „Барабашово“, занимают общежития, устраивают драки 
и кровавые разборки за наших девушек.

Что будет дальше? а очень просто: полмиллиона иммигрантов за 
пять лет, миллион – за десять. В итоге нас ждут „цветные“ бунты, какие 
недавно были во Франции, Великобритании, дании и других странах 
Европы. иммигранты относительно мирные, пока их не так много. а по-
том – погромы магазинов, разбитые машины и целые кварталы, заселен-
ные иностранцами, в которых появляться белому человеку будет опасно 
для жизни»,– заявил соорганизатор марша руслан Яр.

колонна протестантов в оцеплении милиции мирно прошла по ули-
цам города. кроме того, протестующих сопровождал автобус с «Берку-
том» и два автозака. наверно, поэтому агрессивного поведения никто не 
проявлял, пиротехнику не жгли, правоохранителей не обзывали. В кон-
це акции, подойдя к станции метро «Ботанический сад», националисты 
выставили над проезжей частью два баннера с надписями «Зі спортом 
у майбутнє» и «Ми повинні зберегти існування нашого народу і майбутнє 
для українських дітей». не забыли националисты вспомнить и об осуж-
денной семье павличенко. после всего этого, спустя 20 минут, организа-
торы объявили акцию завершенной.

националисты затеяли марш против нелегальных мигрантов

Джерело: «Одесса. Комментарии»
http://odessa.comments.ua/news/2013/02/27/105400.html
27.02.2013

Общественная организация «Национальный союз» заявила о намере-
нии провести в Одессе марш против нелегальной миграции.

как передает корреспондент «Одесса. комментарии», об этом сооб-
щили в организации. по данным националистов шествие запланировано 
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на 3 марта. начать движение колонна должна с Соборной площади к ста-
диону «Черноморец».

«Мы, как биологический вид, стоим перед большой угрозой выми-
рания и смерти в своей истории. Смерть это несет нам огромная вол-
на цветной миграции, уже нахлынула на Украину и Европу. За послед-
ний год в Украине значительно увеличилось количество нелегальных 
мигрантов. по неофициальным оценкам, правоохранительные органы 
задерживают менее 5–10% всех нелегалов, пересекающих территорию 
Украины. на самом деле более ста тысяч африканцев, азиатов, выходцев 
с кавказа и прочего „мусора“ из стран третьего мира, ежегодно оседа-
ют на Украине. дальнейшие расчеты просты: пятьсот тысяч за пять лет, 
миллион за десять. но это – по самым оптимистическим прогнозам и без 
учета легальной иммиграции (до 200 тысяч в год). и не надо забывать, 
что мигранты еще имеют привычку размножаться»,– говорится в заяв-
лении организации.

примечательно, что в социальных сетях организаторы марша при-
зывают всех участников прихватить с собой атрибуты с символикой ко-
манды «Черноморец», поскольку по окончании марша они планируют 
идти в фанзону. Очевидно, организаторы марша – болельщики одесской 
команды, поскольку 3 марта должен состояться матч между «Черномор-
цем» и полтавской «Ворсклой».
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националисты провели «недомарш» в одессе

Джерело: «Одесса. Комментарии»
http://odessa.comments.ua/news/2013/03/04/080100.html
04.03.2013

Украинские националисты провели в воскресенье в Одессе акцию про-
тив нелегальных мигрантов.

Около четырех часов вечера на Соборной площади все-таки собра-
лись молодые люди – около полусотни человек. Мелькали и лица акти-
вистов «Свободы», были видны и фаны «Черноморца» с фирменной сим-
воликой клуба. на краю площади, около улицы Садовой, стояли 4 авто-
буса с сотрудниками милиции, был виден и «Беркут». Хватало силовиков 
и на самой площади – они неторопливо фланировали от Спасо-преобра-
женского собора к памятнику графу Воронцову.
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перед началом мероприятия к националистам подошел соратник 
по нелегкой и опасной борьбе с нелегалами и сказал, что марш запре-
щен. посовещавшись, молодые люди решили «просто пройтись» по го-
роду к стадиону. Однако уже на дерибасовской около «Макдональдса» 
они не выдержали – душа рвалась наружу. поэтому патриоты вытащили 
красно-черный флаг и начали выкрикивать лозунги «комуняку на гіл-
ляку» и «пам’ятай чужинець – тут господар українець». периодически 
участники шествия «срывались» и принимались петь гимн «Черноморца» 
и «ах, Одесса, жемчужина у моря»,– их, естественно, пели на русском.

под удивленными взглядами прохожих нелюбители нелегалов быст-
рым шагом «пронеслись» до памятника Шевченко, где простые фаны 
«Черноморца» ждали проезда игроков с командой. Было у монумента 
и много силовиков. никаких столкновений не произошло. националисты, 
подумав, разделились – часть мелкими группками разошлась в разные 
стороны, а часть села на основание постамента кобзарю и осталась до-
жидаться футбольного мачта.
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Фото: Максим Войтенко

у 2012 році на Харківщині порушено 4 кримінальні справи 
за умисне вбивство з мотивів ненависті

Джерело: «Права людини в Україні» (ХПГ)
http://khpg.org/index.php?id=1362514353
05.03.2013

В рамках проекту з моніторингу порушень прав людини на ґрун-
ті расизму й дискримінації громадською організацією «Центр правових 
та політичних досліджень „дУМа“» в лютому поточного року було спря-
мовано запит на інформацію до Головного управління МВС України в Хар-
ківській області.

У ньому запитувалась наступна інформація:
1. кількість порушених кримінальних справ та відкритих криміналь-

них проваджень у Харківській області за п. 14 ч. 2 ст. 115 кримінального 
кодексу України за умисне вбивство з мотивів расової, національної чи 
релігійної нетерпимості (у 2012 році). Фабули справ (без зазначення пріз-
вищ та імен кривдників та потерпілих).

2. кількість порушених кримінальних справ та відкритих криміналь-
них проваджень у Харківській області за ч. 2 ст. 121 кк України за умисне 
тяжке тілесне ушкодження, вчинене з мотивів расової, національної або 
релігійної нетерпимості (у 2012 році). Фабули справ (без зазначення пріз-
вищ та імен кривдників та потерпілих).
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3. кількість порушених кримінальних справ та відкритих криміналь-
них проваджень у Харківській області за ч. 2 ст. 122 кк України за умисне 
середньої тяжкості тілесне ушкодження, вчинене з мотивів расової, на-
ціональної чи релігійної нетерпимості (у 2012 році). Фабули справ (без за-
значення прізвищ та імен кривдників та потерпілих).

4. кількість порушених кримінальних справ та відкритих криміналь-
них проваджень у Харківській області за ч. 2 ст. 126 кк України за побої 
і мордування, вчинені з мотивів расової, національної чи релігійної не-
терпимості (у 2012 році). Фабули справ (без зазначення прізвищ та імен 
кривдників та потерпілих).

5. кількість порушених кримінальних справ та відкритих кримінальних 
проваджень у Харківській області за ч. 2 ст. 127 кк України за катування, вчи-
нене з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (у 2012 ро-
ці). Фабули справ (без зазначення прізвищ та імен кривдників та потерпілих).

6. кількість порушених кримінальних справ та відкритих криміналь-
них проваджень у Харківській області за ч. 2 ст. 129 кк України за погрозу 
вбивством, вчинену з мотивів расової, національної чи релігійної нетер-
пимості (у 2012 році). Фабули справ (без зазначення прізвищ та імен крив-
дників та потерпілих).

7. кількість порушених кримінальних справ та відкритих криміналь-
них проваджень у Харківській області за ст. 161 кк України за порушення 
рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності 
або релігійних переконань (у 2012 році). Фабули справ (без зазначення 
прізвищ та імен кривдників та потерпілих).

8. кількість порушених кримінальних справ та відкритих криміналь-
них проваджень у Харківській області за ст. 296 кк України за хуліганство 
по відношенню до іноземних громадян (у 2012 році). Фабули справ (без 
зазначення прізвищ та імен кривдників та потерпілих).

9. кількість порушених кримінальних справ та відкритих криміналь-
них проваджень у Харківській області за ст. 300 кк України за ввезення, 
виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують расову, на-
ціональну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (у 2012 році). Фа-
були справ (без зазначення прізвищ та імен осіб, що скоїли злочин).

10. кількість скарг іноземних громадян на побиття, незаконне затри-
мання їх працівниками ГУМВС України в Харківській області (у 2012 році). Фа-
були справ (без зазначення прізвищ та імен кривдників та потерпілих). кіль-
кість скарг, що знайшли своє підтвердження в ході службових перевірок.
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Відповідь, що надійшла, заслуговує на увагу. З одного боку, в ній вже 
традиційно зазначається, що «протягом 2012 року до Головного управлін-
ня скарг іноземних громадян на побиття, незаконне затримання їх праців-
никами ГУМВС України в Харківській області не надходило».

а з іншого, вказується, що минулого року було порушено 5 кримі-
нальних справ за хуліганство по відношенню до іноземних громадян 
(у 2011 році таких було 7), з фабул яких вбачається, що лише 1 напад було 
вчинено з метою заволодіння грішми (у сумі 500 доларів СШа). підґрунтя 
інших нападів на іноземців, що закінчилися нанесенням останнім тілесних 
ушкоджень, незрозумілі.

проте, остання інформація просто змушує жахнутися: як свідчить 
міліцейська статистика, причому, неповна, за станом на 20.11.2012 (до на-
буття чинності нового кримінального процесуального кодексу України), 
на Харківщині минулого року було скоєно 4 злочини, передбачені п. 14 
ч. 2 ст. 115 кримінального кодексу України (умисне вбивство з мотивів ра-
сової, національної чи релігійної нетерпимості). Слава Богу, що злочин-
ний намір нападникам не завжди вдалося довести до кінця.



Злочини на ґрунті ненависті в Україні

18

Отже, можна дійти висновку, що злочини на ґрунті ненависті на Хар-
ківщині, на жаль, мають місце. Однак, на відміну від минулого року, коли 
міліція кримінальних проявів за такою ознакою просто не кваліфікувала, 
відтепер їм приділяється, хочеться вірити, належна увага.

Юрій Чумак

в Харкові судять юнака, який різав іноземців 
з расистських мотивів

Джерело: «Слобідський край» (Харків)
http://www.slk.kh.ua/news/nadzvichajni-podiyi/v-kharkovi-sudyat-yunaka_-yakij-rizav-
inozemtsiv-z-rasistskikh-motiviv.html
07.03.2013

В дзержинському районному суді Харкова судять молодого хлопця, 
який відслідковував і різав іноземців з мотивів расової нетерпимості.

про це кореспонденту Ск стало відомо із джерел в правоохоронних органах.
Жителя дергачівського району 1990 року народження, який раніше 

працював на заводі «Турбоатом», обвинувачують в нападах на іноземців 
з метою вбивства за ст. 115 кк України і незаконному носінні зброї за ч. 1 
ст. 263 кк України. Як зазначають правоохоронці, всі напади крім одного, 
юнак здійснив з расистських мотивів.
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За інформацією правоохоронців, в квітні–травні 2012 року юнак здійс-
нив шість нападів на іноземців і громадян України в Харкові. Він відслідкову-
вав чорношкірих людей, завдавав їм одне-два ножових поранення у життє-
во важливі органи і зникав з місця пригоди. Серед постраждалих – двоє ні-
герійських студентів, які навчались в Харкові, громадянин одної з країн пів-
нічної африки і троє громадян України. Один із громадян України мав смуглу 
шкіру, тому нападник переплутав його з іноземцем. Всі потерпілі отримали 
тяжкі поранення і були госпіталізовані. Усі, крім одного, залишилися живі.

Як повідомили правоохоронці, в ніч на 2 травня на станції «Харків–па-
сажирський» юнак вбив людину. Це був єдиний його злочин, скоєний не з ра-
сових мотивів. до юнака пристав чоловік, який намагався пригостити його 
пивом. юнак категорично не вживав алкоголь і декілька раз відмовився. 
проте чоловік не відставав, він купив в кіоску пляшку пива і приніс юнаку. 
У відповідь той завдав йому близько 40 ножових ударі. Чоловік помер на місті.

підозрюваного затримали 20 травня на станції Московський про-
спект. при собі він мав ніж. Згідно висновків психіатричної експертизи, 
юнак психічно здоровий. Він дотримується націоналістичних поглядів. 
В суді він не визнає своєї вини.

Андрій Войніцький

в Харькове обвиняемый в убийстве и фанат нацизма 
съел материалы экспертиз

Джерело: «Сегодня»
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/V-Harkove-obvinyaemyy-v-ubiystve-i-fanat-
nacizma-sel-materialy-ekspertiz-.html
11.03.2013

В Харькове начали судить 23-летнего Виталия кадничанского, кото-
рого силовики задержали еще в мае прошлого года по подозрению в на-
падении на темнокожих студентов. Тогда жертвами молодчика, который 
увлекался изучением нацизма, стали пять человек: один из них погиб, 
а четыре отделались ранениями различной степени тяжести. В прокурату-
ре говорят: будут требовать для обвиняемого пожизненного заключения.

Совершать нападения на темнокожих студентов тогда еще 22-летний 
житель дергачей начал весной прошлого года. первыми жертвами кадни-
чанского стала молодая пара: парень-араб и девушка-украинка – они едва 
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не лишились жизни на улице Гиршмана. Затем нападения повторились на 
новых домах и алексеевке. действовал злоумышленник по одной и той же 
схеме: подходил к своей жертве сзади, наносил несколько ударов ножом 
по жизненно важным органам и убегал. как ни странно, но все пострадав-
шие выжили. не повезло лишь смуглокожему гражданину Украины: в райо-
не станции «Харьков–пассажирский» он настойчиво хотел угостить парня 
пивом, за что кадничанский нанес ему 40 ножевых ранений. Спасти муж-
чину не удалось. В прокуратуре говорят: свои преступления парень совер-
шал по причине расовой нетерпимости. Во время досудебного следствия 
парень свою вину признал и даже принял участие в воспроизведении, но 
позже от своих показаний отказался и заверил, что дал их под давлением.

«В суде он ведет себя неадекватно, прерывает судью, его уже дваж-
ды удаляли из зала за неуважение,– говорит гособвинитель по делу алек-
сандр Бондаренко.– Более того: во время знакомства с материалами дела 
он вырвал страницы с результатами экспертизы и съел их. Он отказался от 
двух адвокатов. но ему грозит пожизненное заключение, а в таких случа-
ях суд не может оставить обвиняемого без защитника, поэтому коллегия 
судей одного адвоката таки оставила». Суд опросил свидетелей, которые 
опознали в человеке на скамье подсудимых нападающего. на следующем 
заседании, которое состоится 20 марта, свое слово скажут свидетели по 
делу. Бондаренко не исключает, что в дальнейшем обвинение будет пред-
ставлять лично прокурор города Евгений попович. а вот точка в деле, ско-
рее всего, будет поставлена не раньше, чем в конце года. «Это уникальное 
дело для Харьковской области, не могу припомнить ни одного убийства 
на основе расовой неприязни за последние годы»,– говорит обвинитель.

Павел Федосенко

некоторые иностранцы считают, что в Полтаве есть расизм

Джерело: Інтернет-видання «Полтавщина»
http://www.poltava.pl.ua/news/21305/
22.03.2013

Опрошенные журналистами нашего издания иностранцы рассказали 
о проявлениях расовой дискриминации в Полтаве.

Вчера, 21 марта, мир отмечал день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации. В связи с этим «полтавщина» решила пообщаться с инос-
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транцами, живущими в нашем городе. Мы поинтересовались их мнением 
по поводу того, есть ли в полтаве расовая дискриминация. Ответы полу-
чили следующие.

Махмуд Махмуд (Судан):
– Я живу в Украине с 2002 года. лично я в полтаве с проявлением ра-

сизма встретился лишь один раз. полтора года назад неизвестные долго 
стучали в двери моей квартиры и кричали, чтобы я убирался домой, на 
свою родину. Я, естественно, двери открывать не стал. а когда с утра вы-
шел из дому, обнаружил на них нарисованный фашистский знак. От това-
рищей слышал, что скинхеды в центре города часто размещают свои ри-
сунки со свастикой и надпись «Мы вернулись». В какой-то степени я могу 
понять этих скинхедов. некоторые иностранцы, действительно, ведут се-
бя вызывающе, что, конечно же, возмущает «местных». но я не думаю, что 
это повод для того, чтобы агрессивно относиться ко всем лицам других 
национальностей. У меня лично много друзей среди украинцев, которые 
смотрят на то, какой я человек, а не на то, откуда я приехал.

Мунтасир Дагаб (Судан):
– Я приехал в Украину полтора месяца назад учиться и в первый же 

день возле аграрной академии меня с товарищами избили. нас было чет-
веро, а нападавших – семеро. За что полтавчане нас били, я, честно гово-
ря, так и не понял.

Махмуд Хасаб Алла (Судан):
– Я живу в Украине уже 6 месяцев. О скинхедах много слышал от то-

варищей, но сам ни разу не встречал.
Муххамед врач (Тунис):
– Я в Украине – семь лет. Меня лично скинхеды ни разу не били, но 

у моего близкого друга была с ними неприятная история. Этот парень 
пришел в супермаркет. Там его увидели 6 нацистов с двумя девушками 
и стали унижать. Они кричали: «Слава Украине!» и “White power!”. полтав-
чане обещали, что, как только мой друг выйдет из магазина, они изобьют 
его. Тогда товарищ купил в одном из магазинов супермаркета два охотни-
чьих ножа, чтобы защищаться. когда скинхеды это увидели, они решили 
не связываться с моим другом и ушли. но другого моего знакомого все же 
избили возле общежития. Он рассказал, что это были скинхеды. Честно 
говоря, я не понимаю такого отношения к иностранцам. к примеру, к нам 
каждый год приезжает полтора миллиона туристов. но никто из моих 
земляков не бьет их с криком: «Слава Тунису!».
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Халим (Судан):
– Я в Украине давно. по городу практически не гуляю. но раньше, ког-

да гулял, ко мне постоянно приставали и оскорбляли. к примеру, называли 
обезьяной. кричали на меня, мол, «Зачем вы сюда приехали? Едьте домой!».

P. S. иностранцы, с которыми общались журналисты «полтавщины», 
дали себя сфотографировать. но редакция посчитала, что мудро подать 
материал без фото респондентов.

Владислав Евтушенко

африканские студенты в ивано-Франковске 
боятся выходить на улицу

В Замбии на выходных убили украинского врача-анестезиолога

Джерело: «КП в Украине»
http://kp.ua/daily/090513/393095/
10.05.2013

Студенты из Замбии, учащиеся в ивано-Франковском медицинском 
университете, опасаются покидать свое общежитие из-за опасений, что 
местное население начнет мстить за убийство известного в городе врача 
Сергея Монахова. Он был застрелен в городе Солвези, столице северо-
западной провинции Замбии.

как сообщает новостной блог ukrzambians.co.uk�, студенты уже не-
сколько дней живут в страхе, поскольку информация о смерти врача уже 
достигла Украины – а доктор Монахов был известен в ивано-Франковске, 
где проживают и учатся африканские студенты.

«Замбийские студенты ивано-Франковского национального медицин-
ского университета со вчерашнего дня обязаны сидеть в своем общежи-
тии,– сообщаетя в блоге.– Студентам, которые проходят практику в украин-
ских учреждениях здравоохранения, рекомендовано временно оставить 
практику ради их собственной безопасности, пока ситуация не уляжется».

55-летний врач Сергей Монахов на прошлых выходных был застре-
лен при невыясненных обстоятельствах в своем доме, расположенном 
в госпитале района Солвези в Замбии. как сообщает ukrzambians.co.uk, 

� http://www.ukzambians.co.uk/home/2013/05/10/fear-grips-zambian-students-in-ukraine- 
over-solwezi-murder/
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он работал в госпитале анестезиологом в течение последних 8 месяцев. 
Блог также сообщает, что его предшественник, анестезиолог из Украины, 
был убит в Солвези почти 2 года назад.

Тарас Козуб

Хулиганство или расизм: избиение иностранца в сумах

Джерело: Сайт газети «Всі Суми Панорама-медіа»
http://rama.com.ua/huliganstvo-ili-rasizm-izbienie-inostrantsa-sumah/
09.04.2013

3 апреля около 18:00 у магазина «продукты» на ул. парижской ком-
муны был избит гражданин Сирии надер алХалЕФа. по словам пост-
радавших, группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения 
сначала начала толкаться, после перешла к более серьёзной борьбе. пар-
ни оскорбляли не только самого надера, но и его жену.

работники магазина вызвали милицию, в отделение забрали зачин-
щиков и пострадавших. «Мы поехали в отделение милиции на ул. Харь-
ковской, где в присутствии сотрудников правоохранительных органов 
моего мужа снова ударил в голову зачинщик драки. Милиция вела себя 
странно и даже заявила, что моему мужу „показалось, что его избили“,– 
рассказала жена потерпевшего Виктория.

Ситуация осложняется тем, что семейство надер живёт в одном подъ-
езде с одним из обидчиков. В их адрес уже начали поступать угрозы.

5 апреля судебная экспертиза зафиксировала лёгкие телесные пов-
реждения у надера алхалефа. по данному факту начато уголовное про-
изводство. предварительная квалификация – хулиганство.

пострадавший считает, что избиение носило расистский подтекст, поэ-
тому и действия обидчиков должны квалифицироваться как ч. 1 ст. 125, ч. 1 
и ч. 2 ст. 126, ст. 129, ч. 1 и ч. 2 ст. 296 (угроза убийства, ксенофобия и расизм).

В пресс-службе областной милиции подтвердили, что по факту заяв-
ления пострадавшего было начато уголовное производство. кроме того 
изучаются и действия сотрудников милиции.

«на данный момент инспекция по личному составу областного УВд 
проводит проверку. Если слова пострадавшего подтвердятся – виновные 
милиционеры понесут наказание»,– сообщила руководитель ЦОС УМВд 
Украины в Сумской области Эльвира БиГанОВа.

Юлия Левковская
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у тернополі арабам і темношкірим не радять 
прогулюватись після 22-ї години

Джерело: «Високий Замок» / http://www.wz.lviv.ua/news/33651
18.05.2013

Тикання пальцями, неприхильність за ознакою раси – саме з цим ледь не 
щодня стикаються іноземці, які навчаються у Тернополі. Міліція також не 
стоїть осторонь цих подій: іноземців затримують за порушення, а бували ви-
падки, коли розказували приїжджим на навчання з-за кордону ледь не фантас-
тичні закони. Як-от, що по місту іноземцям заборонено ходити після 22:00 год.

Щоб пояснити іноземцям деякі нюанси спілкування з міліцією, у ме-
дичному університеті відбулася лекція «Ти і міліція: як діяти, щоб не стати 
жертвою міліцейського свавілля», провести яку запросили голову гро-
мадської організації Тернопільська правозахисна Група.

– За моїми підрахунками приблизно четверта частина іноземців сти-
калася з незрозумілими для них діями міліції,– розказує лектор, активіст 
моніторингових кампаній асоціації УМдпл Володимир Шевченко.– Вони 
розказували, що до них дуже часто підходять міліціонери посеред вулиці 
з проханням показати паспорт, або штрафували за куріння.

За словами активіста, найрезонанснішим питанням було, чи можна 
ходити вулицями Тернополя після 22:00 год. адже за словами іноземців, 
комусь із їх товаришів таке пояснювала міліція.

– Бувають такі випадки, що студентів забирає міліція,– розповідає Ми-
хайло корда, декан факультету іноземних студентів ТдМУ.– а щодо того, чи 
їх забирають законно чи ні, то цим питання повинні займатися юристи.

на лекції було присутні близько 80 іноземців. Вони дізналися, як пра-
вильно спілкуватися з міліцією; як себе поводити, щоб не стати жертвою 
недобросовісних правоохоронців; як розрізнити, які вказівки міліціянта 
є законним, а які – ні.

За матеріалами: «Погляд»

три історії

Джерело: Права Людини в Україні (ХПГ) / http://khpg.org.index.php?id=1372626272
01.07.2013

Спілкуючись з іноземцями, що мешкають у Харкові, іноді доводить-
ся вислуховувати такі жахливі оповіді про досвід спілкування з нашими 
«правоохоронцями», що волосся на голові стає дибки.
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Звісно, в цих історіях виклад фактів подається суб’єктивно, без враху-
вання причин та підстав, які спонукали міліціонерів поводитись настільки 
жорстко та зухвало. Втім, якщо навіть лише половина з почутого є прав-
дою, боляче й соромно стає за нашу міліцію, яка, в очах іноземців, що до 
нас приїжджають, часто уособлює образ ворога, а не захисника.

1. приблизно рік тому громадянин Ефіопії був доставлений до київсь-
кого рВ м. Харкова. Як йому повідомили міліціонери – нібито за заявою гро-
мадянки, яку побив невідомий (як вдалося пізніше з’ясувати представникам 
ефіопського земляцтва, громадянка скаржилася на побиття, скоєно особою 
європейської зовнішності). Від африканця вимагали зізнання у злочині, 
відібрали мобільний телефон та гроші, а коли той почав пручатися – по-
били. Зраділий, що його «просто» відпустили, не порушивши кримінальну 
справу, громадянин Ефіопії навідріз відмовився скаржитися на незаконні дії 
міліціонерів, побоюючись, що в такому разі йому взагалі буде непереливки.

2. У серпні 2012 р. до помешкання громадянина Узбекистану, який вдень 
відсипався після важкої нічної робочої зміни, завітали працівники міліції Мос-
ковського рВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області. Точніше сказати – вдерлися як 
злодії, оскільки він прокинувся від того, що по хаті хтось ходить. коли приїжджий 
підхопився, незвані гості його «заспокоїли», назвавшись працівниками кримі-
нального розшуку. «Щоб не мав проблем», вимагали заплатити гроші, коли він 
відмовився – ображали й обзивали. Тоді громадянин Узбекистану викликав за 
телефоном міліцію, візитери пішли геть, але наряд за викликом так і не приї-
хав. Скарга, написана після означеного інциденту, не дала ніяких результатів.

3. на початку грудня 2012 р. до громадянина Грузії, що мешкає у Хар-
кові (в Жовтневому районі), прийшов наш співвітчизник, який з ним щось 
не поділив. назвав гостя з сонячного кавказу лайливим словом «чор-
нож…й» та закликав іти «розбиратися». не бажаючи наражатися на кон-
флікт, громадянин Грузії просто виштовхав за двері дебошира. проте, ос-
танній викликав міліцію. Міліціонери, цього разу приїхавши досить швид-
ко, об’явили приїжджому, що необхідно сплатити 200 доларів СШа, аби 
не розпочали стосовно нього кримінальне провадження – той заплатив. 
а наступного дня до його помешкання пожалували працівники кримі-
нального розшуку та, не заставши нікого з дорослих, заявили 2-м непов-
нолітнім дітям, щоб батьки приїхали з грошима, інакше малих заберуть 
у заручники. Цей візит спричинив у одного з дітлахів приступ епілепсії…

Ще раз наголошуємо, що наведені вище історії записані зі слів самих 
іноземців. В них можуть бути неточності або перебільшення, пов’язані 
з особистим фактором оповідачів. Однак, на жаль, це є лишень 3-ма епізо-
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дами серед численних порушень прав іноземців і мігрантів, які постійно 
відбуваються у «міліцейському місті» Харкові, та слугують характерним 
свідченням існуючої болючої проблеми.

працівники міліції по відношенню до іноземців, замість того, щоб 
здійснювати свою головну функцію – захищати Закон, нерідко виступають 
в ролі таких собі мисливців – за показниками чи грошовими знаками.

Юрій Нужний

в Харькове зреет международный скандал. 
иностранные дипломаты уверяют: их не пустили 
в местный клуб из-за цвета кожи

Джерело: МГ «Объектив» / http://www.objectiv.tv/210613/85477.html
21.06.2013

Трое граждан Швейцарии и камеруна прибыли в Харьков по делам – 
все они занимают высокие должности в своих странах

Харьковские друзья дипломатов рассказывают: заранее заброни-
ровали столик в клубе «панорама». В назначенное время приехали поу-
жинать, но охранник клуба внутрь пустил лишь гостей славянской внеш-
ности. после долгих объяснений – вспоминают гости клуба – начальник 
охраны отвел в сторону одного из харьковчан и объяснил, что впустить 
иностранных гостей не может из-за того, что те – чернокожие.

В клубе корреспондентов «Объектив-новостей» заверили, что про-
изошло какое-то недоразумение. администратор по имени юрий по теле-
фону заявил: расовой дискриминации в заведении – нет. Журналистам поо-
бещали провести дополнительную проверку и сообщить о ее результатах.

правозащитник юрий Чумак говорит, если гости клуба правильно 
поняли ситуацию, то инцидент можно охарактеризовать как проявле-
ние расовой сегрегации. Это явление было характерно для СШа с 1865 
по 1941 годы и осуществлялось через различные социальные преграды: 
раздельное обучение и воспитание белого населения Штатов и других эт-
нических групп, разграничение посадочных зон (белые – сидят впереди) 
в общественном транспорте и так далее.

В соответствии с действующим законодательством Украины, нару-
шение равноправия граждан в зависимости от их расовой, националь-
ной принадлежности или религиозных убеждений карается лишением 
свободы на срок от пяти до восьми лет (статья 161 Ук Украины).

Георгий Алексеев
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чия земля? у Мукачеві ромів звинувачують 
у самовільному захопленні ділянок

Джерело: UZHGOROD.in
http://uzhgorod.in/ua/novini/2012/dekabr/chiya_zemlya_u_mukachevi_romiv_zvinuva 
chuyut_u_samovil_nomu_zahoplenni_dilyanok
05.12.2012

У Мукачеві, в мікрорайоні Молодіжний, назріває земельний, до того 
ж міжетнічний, конфлікт. до редакції «Замку» звернувся мешканець вули-
ці Високогірної і представник жильців Микола Ватага, який стверджує, що 
роми, які отаборилися поряд, самовільно захоплюють ділянки й будують-
ся на них, не маючи на це жодних прав.

«Це явне порушення,– стверджує він.– а роми, хоч і належать до 
національної меншини, є такими ж громадянами України, як і ми. Отже, 
повинні дотримуватися закону. Якщо вони його ігнорують, мають за це 
відповідати».

Головна й фактично єдина претензія мешканців мікрорайону до 
ромів – зазіхання на чужу територію. «Вони ставлять хати в мікрорайоні 
будь-де. Ми в принципі нічого не маємо проти будівництва, але хай би це 
відбувалося законно й у чітко визначених місцях. Я вже говорив про цю 
проблему і з мером міста»,– розповідає Микола Ватага.

каже, вирішив перевірити, наскільки в місті легко дістати ділянку, 
тому подав відповідну заяву до міськвиконкому. Там повідомили, що він 
внесений на 383 місце в черзі.

Водночас, роми спокійно обходяться без черг. «Я точно знаю, що 
будуються вони без погодження з відповідними органами. Маю листи 
з міськради, які засвідчують, що дозволів не було. діють самозахоплен-
ням: пішли на ділянку, забили кілочки, швиденько звели будинки, а потім 
їх оформляють. За незаконну забудову їх штрафують на 800 гривень: по-
моєму, це смішна сума за такі дії. Їм без різниці, де будуватися. Одну ха-
тину поклали на дамбі, другу – під високовольтними лініями, третю – ще 
десь у непідхожому місці. У нас уже немає сили мовчки за цим спостеріга-
ти»,– розповідає пан Микола.
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За його словами, самовільно забудовуватися ромам допомагає депу-
тат міськради Іван Йонаш, також ром, єпископ тутешньої церкви «нове 
життя».Табір на цій території існує вже досить давно, однак останнім ча-
сом він почав наближатися до багатоповерхівок, що тамтешнім мешкан-
цям не до вподоби.

Цікавлюся, чим так заважає сусідство ромів. «Ви колись жили поряд 
із циганським табором? – питанням відповідає Микола Ватага.– Є нібито 
солідні й порядні громадяни цієї народності. Вони мають будинки, авто-
мобілі і… трьох коней, через яких – бруд, запах та інше. Газ вони не про-
водять – опалюють дровами й задимлюють повітря. Сміття за собою не 
прибирають. У 100 метрах стоять баки для відходів, а вони розкидають 
непотріб навколо. Біля нашого будинку є свердловина з мінеральною 
водою, стоїть табличка, що це санітарна зона, а її засмічують. Все це на-
стільки допекло мешканцям району, що хочемо розголосу, сподіваючись, 
що бодай так щось зміниться. Ми зверталися до правоохоронних органів, 
я, зокрема, написав заяву дільничному. Він звертається до міської влади, 
але відповіді нема».

а тепер Іван Йонаш, продовжує Ватага, вирішив забрати собі ще й ді-
лянку спільного користування. «Ми хотіли своїми силами зробити на цій 
землі міні-парк. депутат же стверджує, що прагне зробити там щось для 
дітей. дав мені копію документа, на основі якого, вважає, має право на ді-
лянку. Хоча в документі йдеться, що її можна лише впорядковувати й об-
лаштовувати. про зведення паркану не йдеться. Якщо хоче благоустрою, 
то ніхто й не проти: хай буде дитмайданчик для всіх. Ми були з цим пи-
танням на прийомі в мера, і він дав розпорядження, що долю цієї землі 
вирішуватиме міськрада».

Микола Миколайович каже, що вже доходило й до погроз на його ад-
ресу – депутат Йонаш попереджав, аби Ватага облишив цю справу. а не-
вдовзі після такої розмови у квартирі пана Миколи ромка обікрала його 
родичку. двері були відчинені, жінка увійшла, витягла гаманець і зникла. 
Саму пропажу постраждала виявила вже біля свого будинку, коли не змог-
ла розрахуватися з таксистом. на щастя, міліція спрацювала оперативно 
і знайшла злодійку дуже швидко.

«Мені не потрібні ці конфлікти: я інвалід третьої групи, переніс склад-
ну операцію. але й жити так не можу. У мікрорайоні – 21 багатоповерхів-
ка, є також приватні будинки – дуже багато людей страждають через таке 
неподобство»,– підсумовує співрозмовник.
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Як прокоментував ситуацію «Замку» мер Мукачева Золтан ленд’єл, 
конфлікт навколо ділянки справді існує. річ у тім, що багатоповерховий 
будинок не має права на всю навколишню землю. аби нею володіти, пот-
рібно створювати ОСББ.

наразі ділянка фактично нічия, й претендують на неї як мешканці, так 
і Йонаш, який хоче забрати її до своєї церкви. Золтан Золтанович запро-
сив до себе обидві сторони й запропонував землю розділити, однак на це 
не погодилися ні жителі будинку, ні керівник церкви. «примирити їх мені 
не вдалося»,– резюмував мер.

Тож поки що, підтвердив він, долю землі вирішуватимуть депутати місь-
кради. Чиї аргументи вони повважають більш обґрунтованими, покаже час.

Що ж стосується нібито самовільної забудови, то меру про це нічого 
невідомо. Справа в тому, що такими питаннями займається зовсім інший 
орган – держархбудконтроль. Саме там жильцям і повинні пояснити, на 
скільки їхні претензії щодо забудови обґрунтовані.

Юрій Лівак,  
«Старий замок»

українське село повстало проти свавілля циган

Джерело: ТСН.ua
http://tsn.ua/ukrayina/ukrayinske-selo-povstalo-proti-svavillya-cigan.html
19.01.2013

Людей обурило чергове вбивство односельчанина

національне питання збурило село Іванівка, на Черкащині. Тамтешні 
селяни вимагають примусового виселення з їхнього села всіх осіб ром-
ської національності. приводом до таких радикальних вимог став напад 
ромів на двох чоловіків, один із яких загинув, інший із ножовими пора-
неннями – у лікарні. Тепер жителі Іванівки планують через суд добитися 
примусового виселення всіх циган із села.

Уся Іванівка повстала проти односельців ромської національності. 
Збурило селян чергове вбивство, у якому підозрюють 20-річного цигана.

За даними правоохоронців, кілька циган, що приїхали до своїх знайо-
мих у село, пішли по домівках засівати. В одній із хат, із досі невстанов-
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лених причин, вони напали на двох чоловіків. Господар оселі загинув на 
місці, а його товариш із ножовими пораненнями – у лікарні.

підозрюваного в нападі чоловіка ромської національності затрима-
ли. Утім, іванівчан це не заспокоїло. Селяни домагаються примусового ви-
селення з Іванівки всіх ромів. Запевняють, за останні кілька років у селі це 
вже четверте вбивство, у якому винуватять циган.

В Іванівці офіційно прописані лише дві родини ромів. Утім, фактично, 
каже голова сільради, циган тут живе більше.

«на території нашої сільради проживають дві сім’ї ромської націо-
нальності. З ними в нас проблем не виникає, але коли до них приїжджа-
ють, то ситуація стає неконтрольована»,– скаржиться сільський голова 
юрій пустовий.

нині селяни створили ініціативну групу, яка збирає підписи за при-
мусове виселення ромів з Іванівки. далі селяни домагатимуться цього 
в суді.

Щоправда, і тепер у хатах, де мешкають роми, порожньо. Циганські 
родини, що живуть в Іванівці, відразу після вбивства зникли. У селі кажуть, 
що виїхали, побоюючись самосуду.

Бунт против цыган

Джерело: «КП в Украине»
http://kp.ua/daily/240113/376550/
24.01.2013

Как в черкасском селе решали вопрос, который вся Украина решить 
не может.

Спецкор «кп» Евгения Супрычева побывала в черкасском селе, кото-
рое хотело войной на ромов идти. да запала не хватило.

Посевал – и зарезал

Село ивановка бунтует вторую неделю. Жестокое убийство одно-
сельчан вывело народ из сонной дремы.

– дело было на старый новый год,– говорит один из местных жителей 
николай.– к местным цыганам, а у нас живут три семьи, приехала родня.

Среди них и внук старой цыганки – 21-летний Жиго. Огляделся, по-
шел по деревне: стучит в дом – посевает, местные наливают. полный ин-
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тернационал – все довольны. но вот стемнело – деревня затихла. и толь-
ко Жиго не спится – бурлит цыганская кровь, тенью крадется по деревне. 
Шасть – и забежал в один дом.

Юрия цыган зарезал… 
Фото: личный архив

– Там жил юра, безобидный человек. калека – без ноги, но руки золо-
тые: и мотоцикл починит, и машину,– продолжает николай.– правда, вы-
пивал – в последнее время на пару с дядькой Грицко, который переехал 
к нему жить на зиму.

двери приятели никогда не закрывали – даже на ночь, за что и поп-
латились.

– В двенадцать ночи будит нас дядька Грицко,– вспоминает, рыдая, 
соседка Ольга Зинченко.– Весь в крови, в груди торчит нож! Говорит, по-
могите, цыгане напали.

Соседи бегут на помощь, в чем были. рома уже нет, юрий хрипит на 
полу. Цыган шесть раз всадил ему нож в спину. легкое пробито – захлеб-
нулся кровью. а вот дядька Грицко выжил. Сейчас в больнице, говорит 
с трудом:
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– Этот Жиго сперва пришел по-хорошему. Вроде и не пьяный… при-
нес какие-то штаны, свитер. Говорит: это вам, дядя юра, вы мне столько 
хорошего сделали. а потом вдруг озверел – стал требовать деньги и клю-
чи от машины (сын юрия оставлял у него во дворе «ладу»). юрий говорит: 
не дам. Цыган стащил его с кровати, схватил нож – накинулся на калеку. 
Заметил меня – и моментально всадил нож чуть повыше пупка, распорол 
живот до грудины. Благо мне под руку подвернулась сковородка, я его 
ударил – и деру. пока бежал, держался за живот, боялся, что кишки выпа-
дут. а то, что у меня нож торчит, даже не заметил.

…а вот Грицко насилу отбился от озверевшего гостя. Фото: Олег Терещенко.

рома взяли в ту же ночь. Он как ни в чем не бывало вернулся в дом 
своей бабки и захрапел, не предаваясь грустным мыслям.

Первыми пошли коммунисты

юрия хоронили на третий день. на похоронах выступил глава мест-
ной коммунистической ячейки николай Стороженко. Сказал, приходите, 
люди добрые, на сходку – будем решать, как жить дальше. из 500 человек, 
что проживают в деревне, пришло меньше сотни.

– Мы подумали: надо выселять цыган в судебном порядке,– говорит 
Стороженко.– Осталось только опросить деревню. Вот напечатал бланки.



II. Переслідування окремих груп неетнічних українців

��

коммунист листает анкеты. первый пункт: согласны ли вы с тем, что 
надо выселить цыган? и тут же второй вопрос: доверяете ли вы сельско-
му голове?

– а голова тут при чем? – интересуюсь.– и как вы намерены избав-
ляться от ромов?

коммунист хмурит брови. Цыгане имеют паспорта – все граждане 
Украины, их дома – частная собственность. То есть по закону черта с два 
выселишь. Это ясно даже коммунистам, но они намерены «сделать все от 
них зависящее». То есть завалить бумагами суды и прокуратуру, прекрас-
но понимая, что дело вряд ли выгорит (см. «компетентно»).

Глава коммунистической ячейки Николай Стороженко 
намерен избавиться от ромов «цивилизованным путем», не поджигая хаты. 

Фото: Олег Терещенко
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– но тогда будем виноваты не мы, а государство! – говорит Сторо-
женко.– а еще больше наш голова – от него толку мало.

коммунист набирает политические очки – и не скрывает подноготной.
– но в то же время, если бы не собрали мирное собрание, народ бы 

поднял вилы,– уверяет он.– У нас накипело, вы ведь знаете, что два года 
назад была похожая ситуация: цыгане приехали в гости к своей бабке – 
и зарезали троих человек. Тогда мы стерпели, но сейчас – другое дело. 
народ бунтует.

Это не совсем правда. Во время прогулок по деревне создалось впе-
чатление, что народ скорее растерян.

– но как Жиго мог? – задаются вопросом.– Он тут вырос. да на этого 
хлопца никто бы и не подумал.

Вообще цыгане переехали в село во времена Союза. Бывший голова 
сельсовета ивановки приютил семью и шестерых ребятишек. дал дом, ус-
троил в колхозе. Местные всегда относились к цыганам терпимо и втайне 
гордились, что им удалось «приручить» эту народность.

Жительница села Ольга: «Ромы за два года убили четырех человек». 
Фото: Олег Терещенко

– Они никогда не воровали, а просили только: тетя Оля, можно у вас 
сорвать грушку с огорода? – вспоминает бывшая жена погибшего юрия 
Ольга прохач.– Можно, отвечаю, не обеднею.
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Эта напускная церемонность со стороны цыган явно льстила селя-
нам. дескать, считаются – уважают. польстило им и то, что после первого 
убийства, которое было два года назад, все цыгане убрались из дерев-
ни. на время… Через полгода вернулись с повинной – их простили.– Там 
ситуация была другая: наши местные пьяницы гуляли с цыганами. Один 
приревновал подругу к рому, полез в драку, тот достал нож – и закрути-
лось,– вспоминают селяне.– То есть кто прав, кто виноват – не понятно.

но этот-то случай другой. Цыган пробрался ночью, убил калеку – нет 
«смягчающих обстоятельств». люди это осознают, но нет гнева. Вроде 
и понимают, что хорошо бы психануть – дать жару, но вместо этого – лишь 
глухое недовольство. Они бы и на этот раз простили, если бы цыгане хотя 
бы намекнули, что боятся народного гнева. но нет, на этот раз уже не бо-
ятся, не уезжают никуда.

Мадьяры вне цыганского закона

ромы спокойно живут в своих домишках. Читать-писать не умеют, но 
свои права знают.

– никто нас не выселит! – кричит нам в лицо старая цыганка Мария.– 
а внук… каждый в нужное время должен сделать то, что ему полагается. 
Что на судьбе написано…

– То есть вашему внуку полагалось убить калеку? – уточняю, наблю-
дая, как копошатся в грязи цыганские дети.

– да, полагалось! а что вы, хохлы, не убиваете один другого? – не уни-
мается старуха.– Вы святые, что ли?

Эк забирает! да с таким настроем, глядишь, ромалы первыми дерев-
ню подожгут. потому на всякий случай спрашиваю, что думает их барон 
по этому вопросу.

– какой барон? – ухмыляется старуха.– Мы мадьяры! нет у нас барона!
Мадьяры – это венгерские цыгане (ромы делятся на десяток «ви-

дов».– Авт.). Они – вне цыганского закона.– Они считаются, не в обиду им 
будет сказано, более низкой кастой, чем все остальные,– говорит предсе-
датель черкасской общины цыган «аме рома» Владимир Бамбула.– В Чер-
кассах проживают довольно много ромов, но мы – сервы. Мы торгуем, 
выращиваем свиней. а мадьяры ходят по вокзалам. Мы с ними не обща-
емся. и не судим. Вы ведь знаете, что у цыган существуют свои суды, где 
все решает совет старейшин. а у мадьяров нет закона. Там каждая семья 
сама себе закон.
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В Ивановке всего пятеро цыган, 
но настроены весьма агрессивно: съезжать не собираются. 

Фото: Олег Терещенко

Значит, с одной стороны, грозная сила из Черкасс (а в районе прожива-
ет 10 тысяч ромов.– Авт.) на поддержку мадьяр не придет – и это хорошо. 
но с другой – и образумить их некому. а местным властям не с кем вести 
переговоры, поскольку нет ни барона, ни старейшин. Зато у старухи есть 
шестеро детей и 42 внука. и это еще не считая правнуков – тоже не слабая 
сила. но пока вроде сидят смирно – выжидают. Обе стороны затаились.

– Мы создадим днд – добровольную народную дружину, чтобы пат-
рулировать деревню,– говорит сельский голова ивановки юрий пусто-
войт.– дружину официально зарегистрируем, и тогда все ее члены полу-
чат право на ношение травматического оружия, ну это на случай… Сами 
знаете, на какой случай.

на тот случай, если народ не выпустит пар хотя бы отчасти.

Опыт Саркози не подходит

Что у нас в сухом остатке? коммунист и голова соревнуются друг 
с другом в том, «кто больше любит деревню», а селяне обижены. У цы-
ган своя правда. дескать, Жиго виноват, его судите, нас не трогайте. и тем 
и другим, похоже, не хочется крови, но «сохранить свое лицо» – вот что 
важно. Хотя бы формально. и вот тут сильно не хватает некой третьей, 
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примиряющей силы. Той, уговорам которой можно «уступить», не про-
гибаясь. но где эта сила? разве кто-то приехал из Черкасс или, может, из 
киева? кто-нибудь из комитета по делам национальных меньшинств или 
депутаты? пусто.

Зато не ровен час, нагрянет «Свобода» и заведет свою шарманку: 
«Гей, славяне!» или еще хуже – приедут умники из Европейского союза. 
начнут вопить: не смейте ущемлять, уберите руки – вы кругом не правы! 
и вот тут народ встанет: это мы не правы? а ну, николаевич, созывай дру-
жину! и николаевич протрубит: «к бою!»

потому что если не протрубит – коммунист его скинет!
Впрочем, и сейчас один неверный шаг со стороны цыган – и вспыхнет. 

да и не только в Черкассах. Очаги недовольства по всей Украине: Одес-
ская область – там цыган успешно выселили из села петровка. Болгары 
(а петровка – болгарское село) подожгли еще в 2000-х с десяток домов – 
и баста! Были локальные столкновения и в Западной Украине. В прошлом 
году в новых петровцах – там, где Межигорье и дом Януковича,– сель-
ский голова распорядился не пускать ромов на кладбище в поминальные 
дни… и «Беркут» поставил.

Вообще это «головная боль» по всей стране. и что с ней делать, непо-
нятно. допустим, Франция решилась выселять приехавших из румынии 
и Венгрии цыган. В 2010 году депортировали несколько тысяч ромов, но 
еще 20 тысяч – осталось. Европейский союз встал грудью. Опыт Саркози 
провалился, да и нам не подходит.

– а вот наши цыгане – сплошь граждане Украины,– говорит глава ко-
митета Верховной рады по вопросам прав человека, национальных мень-
шинств и межнациональных отношений Валерий пацкан.– куда же мы их 
отправим? просто не имеем права. для нас единственный выход – это 
адаптировать или даже ассимилировать ромов.

В принципе можно. но вот беда – нет у нас программы по ассимиля-
ции цыган. да и не было.

– Впервые мы разработали такой документ прошлым летом,– гово-
рит пацкан.– но его не утвердила Верховная рада. Сейчас мы намерены 
создать подкомитет с представителями ромских общин и еще раз обсу-
дить проблему.

– Треть ромов за чертою бедности – отсюда кражи, разбой. В про-
грамме есть пункт, как их трудоустроить в той же Западной Украине? Мо-
жет, льготы какие-то для работодателей?
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– У нас нет налоговых льгот даже для тех, кто принимает на рабо-
ту инвалидов, а вы говорите – цыгане. на самом деле большой объем 
работы.

и если бы начали еще со времен перестройки, объем был бы меньше, 
но проблему цыган долгое время «не замечали». наши чиновники весьма 
апатично наблюдают, как тлеет бикфордов шнур, ну а когда рванет – тут 
уж, конечно, закипит работа. на пепелищах…

Компетентно

Можно ли выселить нежелательных соседей?
– Если у ромов имеются паспорта и дом приватизирован, то основа-

ний на выселения нет,– говорит адвокат компании «Гончаров и партне-
ры» Вячеслав Гончаров.– но если копнуть глубже и поставить вопрос: а не 
больны ли ромы туберкулезом или Спидом? Если так, то они представ-
ляют угрозу для сельской общины. а это уже хоть и небольшой, но шанс 
выселить нежелательных соседей. далее: а каким образом они получили 
паспорта граждан Украины и не имеют ли двойного гражданства? необ-
ходимо послать запрос в ту же Венгрию. и если выяснится, что у них два 
паспорта (что запрещено законом нашей страны), то их по идее должны 
лишить украинского гражданства – и далее встанет вопрос прописки. де-
ло в целом очень кропотливое и долгое, но какие-то минимальные шансы 
на успех все же есть.

Справка «КП»

по переписи населения за 2001 год, в Украине проживают 47 587 цы-
ган. но по неофициальным данным их в два раза больше. не все цыгане 
имеют паспорта – и не всех «кочевых» сосчитали. к слову, по-прежнему 
кочуют мадьяры – они разбивают таборы по всему бывшему Союзу. кро-
ме них в Украине живут так называемые кишиневские и молдавские цыга-
не, а также сервы – это народ оседлый.

при этом, по данным Харьковского института социальных исследо-
ваний, 49 процентов цыган Украины с трудом сводят концы с концами. 
Традиционные способы заработка – пособие на рождение ребенка, сбор 
металлолома, торговля и «традиционный цыганский промысел». Еще 
27 процентов ромов – за чертой бедности. Более 60 процентов – безра-
ботные. Читать и писать умеют менее 50 процентов.
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Херсонские цыгане заживут по-европейски

Джерело: «Херсонские Вести»
http://www.visti.ks.ua/novosti/kultura/6178-hersonskie-cygane-zazhivut-po-evropeyski.html
15.02.2013

проект указа президента «О стратегии защиты и интеграции в украинс-
кое общество ромского национального меньшинства до 2020 года» разрабо-
тан Министерством культуры и направлен на реализацию рекомендаций Ев-
ропейского союза о введении Украиной мер по защите и интеграции цыган.

«Стратегия защиты и интеграции ромов Украины до 2020 года предус-
матривает создание условий для улучшения социально-экономического 
положения рома Украины в таких сферах, как правовая защита, социальная 
защита и занятость, образование, здравоохранение, улучшение жилищных ус-
ловий, а также в сфере культуры и информации»,– сообщили в правительстве.

В кабмине также отметили, что одобрение данного проекта Указа позво-
лит продолжить работу по выполнению плана действий по либерализации 
ЕС визового режима в части выполнения взятых обязательств по комплекс-
ной интеграции цыган национального меньшинства в украинское общество.

Інформаційне повідомлення проілюстроване цією світлиною з таким 
підписом, що, певною мірою, знецінює саме повідомлення (ХПГ).
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измаил: жестокая массовая драка в ночном клубе “RELAX”

Джерело: Бессарабия ИНФОРМ
http://bessarabiainform.com/izmail-zhestokaya-massovaya-draka-v-nochnom-klube-relax/
25.02.2013 2:51 пп

В ночь с субботы на воскресенье, около 23:55 в ночном клубе “RELAX”, 
который находится около автопарка, произошла жестокая массовая драка, 
по некоторым источникам, в ней принимало участие около 50 человек.

как рассказали нам очевидцы событий, причина драки, как всегда в та-
ких ситуациях, банальна, и толком непонятно, кто начал первым. рядом с ноч-
ным клубом находится баня, где отдыхала компания солидных предприни-
мателей и милицейских чиновников в капитанских и майорских погонах из 
килии и измаила. после хорошего «парка» компания из бани переместилась 
в клуб “Relaх”, где сходу была заказана песня для двух капитанов и майора.

после того как началось веселье, кто-то из гостей неаккуратно обо-
шелся с представителем местной молодежи цыганской национальности, 
что и спровоцировало драку. Само столкновение длилось около 20 минут.

В итоге, как на условиях анонимности нам рассказали в измаильской 
городской больнице, доставлено несколько молодых людей с тяжелыми 
травмами. За помощью также обратились и солидные бизнесмены, кото-
рые после осмотра от госпитализации отказались.

В милиции факт драки нам подтвердили, сообщение об инциденте 
к ним поступило в 23:55, однако подробности инцидента рассказывать не 
стали, сославшись на то, что по данному факту идет проверка.

Юрий Орлов

2. Драка без последствий и претензий

Джерело: CITY (Новостной портал Измаила)
http://www.izmacity.com/novosti/kriminal/4927-draka-bez-posledstvij-i-pretenzij
25.02.2013 19:30

пронесшийся по ряду интернет-изданий слушок о том, что в изма-
иле «цыгане избили бизнесменов, милицию, прокуроров» был довольно 
нервно воспринят силовыми структурами.

как заявил СиТи помощник начальника измаильского горотдела ми-
лиции дмитрий иванов, в измаиле по состоянию на 17:17 понедельника, 
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25 февраля в измаиле спецподразделения «Беркут» нет. а вот драка в ба-
ре на ул. Чехова 23 февраля была – но такая, при которой в отобранных 
милицией у участников заявлениях претензий никто ни к кому не имеет.

Медучреждения измаила также не оказывали помощь никому, кто 
получил бы в драке телесные повреждения хоть какой-либо тяжести.

– Мы проводим разбирательство по факту драки,– подтвердил д. иванов.
наши эксперты по вопросу мест массового отдыха в измаиле напом-

нили, что кафе, ставшее местом горячих событий 23 февраля, не первый 
раз фигурирует в милицейских сводках. по неофициальной информации, 
тут нередко собираются лица ромской национальности, которые якобы 
распивают принесенные с собой нелицензионные спиртные напитки, что 
никак не работает на увеличение степени привлекательности данного 
заведения. Уточним: эта информация не подтверждается официальными 
сводками милиции – на предмет составления протоколов о распитии или 
торговле «сам-жэне-несертификата».

Те же источники утверждают, что точка эта находилась под покрови-
тельством кого-то из правоохранительных органов, но теперь, якобы, это 
в прошлом. Тем более тогда непонятно, почему 23 февраля именно тут ока-
зались вроде как приезжие представители правоохранительных органов 
(прокуратуры? милиции? суда? – точно никто не называет), которые якобы 
вначале собрались в бане, а потом вышли на свежий воздух – потанцевать?

В драке, говорят, участвовало около 50 человек, а «гасить» ситуацию 
съехались все мобильные силы милиции и охранных агентств, занятые 
в охране общественного порядка. Впрочем, так, как это тут нередко бы-
вает, и не только по праздникам…

Олесь Ганджа

8-летний ромский мальчик по имени катя

Джерело: Портал «Правовий простір»
http://pravo.prostir.ua/?news=1765&lang=ukr
11.03.2013

изменить имя сыну, чтобы он наконец-то получил «мальчишеское» 
имя, заставило Екатерину Эрнестовну только требование школы. Мол, мы 
не можем взять вашего мальчика, потому что в свидетельстве о рождении 
он – девочка.
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Как такое могло произойти?

Самой главной проблемой ромского населения является их безгра-
мотность и безынициативность. пока не начали выплачивать огромную 
по их меркам помощь при рождении ребенка, ромы не занимались офор-
млением документов. Живя в своей общине, они сильно не переживали 
о жизни «вне табора». но с появлением больших социальных выплат ром-
ская молодежь поняла, что рождение ребёнка – это практически золотая 
жила для них. В связи с этим образовалась целая бюрократическая ветвь, 
которая начала массовую регистрацию женщин. Тот, кто хоть немного 
разбирался в законодательстве и жил в таборе, наверное, мог в то время 
заработать немалые дивиденды. но как уже сказано выше, грамотных лю-
дей в таборе очень мало. Один неправильно сказал, второй неправильно 
записал, и вышло, что мальчик, которого зовут юрием, в свидетельстве 
о рождении записан Екатериной.

За решением этой проблемы мы обратились к начальнику Мукачев-
ского ЗаГСа, которая, в свою очередь отметила, что здесь также имеет мес-
то и халатность родителей: «да конечно, каждый человек может ошибить-
ся. когда приходит безграмотный человек, который даже толком не вла-
деет украинским языком, то работник, оформляя документы, может что-то 
понять неверно. из свидетельства о рождении, которое вы мне показали, 
становится понятным, что работник, который выдавал документ, сделал 
описку в записи «Бринзачка Екатерина Эрнестовна» и в графе с именем 
ребенка, и в графе с именем матери указал одно и тоже имя. Очевидно, что 
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это механическая ошибка. ребенку уже восемь с половиной лет, он уже 
должен ходить в третий класс, а мама только теперь к вам обратилась».

Дискриминация госслужащими

Возможно, ромы могли бы и самостоятельно разобраться в сложных 
бюрократических системах регистрации по месту жительства. Однако их 
благие намерения преимущественно разбиваются о стену чиновничье-
го отношения. работники как жилищно-коммунальных учреждений, так 
и других служб, позволяют себе «особое» отношение к ромам. Можно 
и голос повысить, и отправить куда-нибудь, не объяснив толком, какие 
именно документы нужно донести или переоформить, и как это можно 
сделать. конечно, сделав несколько безуспешных попыток самостоятель-
но «легализоваться», ромы вновь возвращаются к привычной схеме – 
они перестают решать свои проблемы. нежелание морочить себе голову 
и предвзятое отношение государственных служащих к ромам и порож-
дает все те проблемы, которые существует сегодня в ромском поселении.

история Екатерины Эрнестовны ничем не отличается от истории других 
ромов, попавших в подобную ситуацию. Она несколько раз пробовала ре-
шить свою проблему сама, но каждый раз у неё требовали какие-то докумен-
ты, которые она не знала где взять. и вот уже более двух лет мать пытается 
решить проблему сына-дочери, и всё это время ребёнок не посещает школу.

Был бы и дальше Юрко Екатериной…

Возможно, цыганский мальчик так и жил бы с «девчачьим» именем в до-
кументах. ибо понятие «суд» для ромского населения из приведенных выше 
причин является настолько «эфемерным», что ромы просто его остерегают-
ся. Однако мать мальчика узнала, что на территории ромского поселения 
работает «Мукачевский правозащитный центр», созданный при поддержке 
Международного Фонда «Возрождение», который специализируется имен-
но на таких проблемах. адвокат правозащитного центра подготовил иско-
вое заявление, и будет вести это дело до логического завершения. и ско-
ро документы юры приведут в порядок, и мальчик сможет пойти в школу.

радует тот факт, что ромы уже начинают проявлять инициативу, об-
ращаются за помощью. Если так пойдет и дальше, скоро в ромском посе-
лении будет наведен порядок с документами, и они смогут начать полно-
ценную социальную жизнь.
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P. S. Центры правовой информации и консультаций созданы и ра-
ботают при поддержке программы «Верховенство права» Международ-
ного фонда «Возрождение» в рамках инициативы «Усиление правовых 
возможностей бедных слоев населения». подробнее о деятельности сети 
центров, основы и принципы работы читайте на сайте www.pravo.prostir.
ua в разделе «Центры правовой информации и консультаций».

Мнения, отраженные в данном материале, принадлежат его авто-
рам и могут не совпадать с точкой зрения Международного фонда «Воз-
рождение».

Наталья Козирь,  
координатор проектов  

Благотворительного фонда «Развитие».

лозівська міліція відзвітувала у міськраді, 
а депутати додали їй роботи

Джерело: ТОВ «ТРК „Сігма“»
http://sigmatv.net.ua/news/5582-lozivska-militsiya-vidzvituvala-u-miskradi-a-deputati-dodali- 
yiy-roboti-video/
25.03.2013

Звіт про боротьбу зі злочинністю у лозовій на сесії міськради 22 бе-
резня зачитує начальник лозівського міськвідділу міліції Микола поно-
мар. Статистика майже не містить порівнянь з минулим роком. Вони не-
можливі через те, що змінився кримінально-процесуальний кодекс і вся 
система реєстрації звернень громадян до правоохоронців, ще до звіту 
пояснив мер Сергій Степанов.

За інформацією начміліції, з початку року до міськвідділу надійшло 
941 звернення. понад 300 з них зареєстрували у єдиному реєстрі досудо-
вих розслідувань – як повідомлення про ситуації з кримінальними озна-
ками. Третину цих проваджень закрили, бо не знайшли складу злочину. 
Усе інше – або в суді, або ще розслідується…

[…]
У найбільш криміногенних місцях та місцях масового скупчення лю-

дей начальник міліції запропонував організувати відеоспостереження. 
За його словами, це стабілізує криміногенну обстановку у лозовій. Мер 
доручив розглянути це питання на нараді у свого першого заступника.
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після доповіді у депутатів виникли питання. Закріплений за авилів-
кою Сергій Гришин поцікавився ситуацією з циганами і що робить міліція 
у відношенні цих громадян. найперше, відповів начміліції, спеціальна місь-
ка комісія з питання ромів встановила їхню чисельність у місті – близько 
250 осіб. переважно вони мешкають на авилівці та Сахаліні. Також міліція 
проводить перевірки циган, говорить Микола пономар,– бо більшість 
з них не працює, не навчається й на них скаржаться інші лозівчани.

«У тому році відносно однієї сім’ї порушені були кримінальні справи по 
збуту наркотиків, кубло, незаконне вирощування наркотиків. Також були 
затримані близько 3 осіб, які скоїли крадіжки. В цьому році уже затримано 
одного, який зараз знаходиться під домашнім арештом, він притягається 
за пограбування»,– відповів він депутату.

після циган народних обранців найбільше цікавили стихійна торгів-
ля по місту і порядок навколо центрального ринку…

[…]
У цілому звіт міліції міський голова запропонував взяти до відома, де-

путати погодилися одноголосно.
Валерія Гецко

секретний проект, або роми україни 
як європолітичні заручники

Джерело: «Права людини в Україні» (ХПГ)
http://khpg.org.index.php?id=1364330067
26.03.2013

Я вже писав, що істинна причина появи проекту Стратегії – «виконан-
ня пункту 15 протоколу № 9 засідання координаційного центру з виконання 
плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України від 19 квітня 
2012 року» та спрямований він «на реалізацію рекомендацій Європейського 
Союзу щодо запровадження Україною заходів із захисту та інтеграції ромів».

Оскільки ця Стратегія зумовлена не інтересами нашого народу, має 
за справжню головну мету не вирішення наших проблем, але є «про-
хідним» інструментом для безвізності, стає зрозумілим глухе мовчання 
й «міністерства культури», й «адміністрації президента»: будь як, та не 
дати в наші руки текст, схвалений кабміном та зараз «опрацьовуваний» 
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у тій «адміністрації». не дати, бо ж ми його почнемо критикувати, почне-
мо здіймати галас на всю Європу, вимагати його заміни на потрібний нам 
(тобто який треба буде дійсно виконувати, а не робити вигляд).

Тому й став проект указу пУ «про Стратегію захисту та інтеграції в ук-
раїнське суспільство ромської національної меншини до 2020 року» сек-
ретним з найсекретніших, таємним з найтаємніших.

проект в «адміністрації президента» – дСк (для службового користу-
вання).

роми для «адміністрації президента» – дпВ (для політичного вико-
ристання).

Як воно було:

Міністерство культури України

– «розробило» проект таємно від народу та непрофесійно;
– «обговорило» його заочно – через свій сайт, причому «товариші» 

Зубко та любчик категорично відмовлялися оприлюднити «обгово-
рений» варіант протягом вересня 2012 – січня 2013. Вони категорич-
но відмовлялися від усіх наших пропозицій про доопрацювання 
проекту з ромськими фахівцями, про створення робочої групи і т. п. 
Вони просто не відповідали на листи, а коли ми їм набридли – поп-
росили вже цілого першого заступника міністра товариша кохана 
дати рішучу відсіч намаганням якохось там маргіналізованих і деза-
патованих циган влізти до «великої політики євроінтеграції», а тому

– категорично відмовилося надати народу проект, поданий кабміну 
на схвалення.

Кабінет міністрів України

– проект, схвалений ним, теж «законно» не дав і переправив запит 
до адміністрації президента;

Адміністрація Президента теж «законно» відмовила:

від: Відкритість <vidkrytist apu.gov.ua> 
кому: rkoch bigmir.net 
дата: 6 березня 2013 р. 12:06 
тема: відповідь апУ

на Ваш запит від 1 березня 2013 року повідомляємо, що станом на 5 березня 
2013 року проект Указу президента України «про Стратегію захисту та інте-
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грації в українське суспільство ромської національної меншини до 2020 ро-
ку» знаходиться на опрацюванні в адміністрації президента України.

Статтею 6 Закону України «про доступ до публічної інформації» (далі – За-
кон) передбачена сукупність підстав (критеріїв), наявність яких дозволяє 
розпоряднику інформації віднести певні відомості до інформації з обме-
женим доступом.

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 9 Закону до службової може на-
лежати інформація, що міститься в документах суб’єктів владних повнова-
жень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні 
записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяль-
ності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органа-
ми державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному 
обговоренню та/або прийняттю рішень.

Відповідно до переліку відомостей, що становлять службову інформацію, 
в адміністрації президента України, затвердженого розпорядженням Глави 
адміністрації президента України від 1 вересня 2011 року № 60, відомості, 
що містяться у проектах актів, доручень президента України, законопро-
ектах, які готуються структурними підрозділами адміністрації президента 
України, іншими консультативними, дорадчими та допоміжними органами 
і службами, створеними президентом України, забезпечення діяльності 
яких покладено на адміністрацію президента України,– до оприлюднення 
цих проектів у встановленому порядку, можуть бути віднесені до відомо-
стей, що становлять службову інформацію.

Отже, намагаючись завжди бути відкритими у своїй роботі і спілкуванні 
з громадськістю, залишаємо за собою право використати дозволений За-
коном виняток і відмовити Вам у запитуваної Вами інформації.

Статтею 23 Закону України «про доступ до публічної інформації» передба-
чено право запитувача інформації на оскарження рішень, дій чи бездіяль-
ності розпорядників інформації до суду відповідно до кодексу адміністра-
тивного судочинства України.

дякуємо за Ваш запит.

З повагою

Керівник Головного управління забезпечення доступу 
до публічної інформації Адміністрації Президента України 

Денис Іванеско
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15 березня Одеський ромський конгрес надіслав до товариша Іва-
неска розширений та мотивований запит:

Шановний денисе Сергійовичу!

06 березня отримав Ваш лист-відповідь стосовно нашого запиту від 01 бе-
резня 2013 р. про проект Указу президента України «про Стратегію захисту 
та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини до 
2020 року» (запит був надісланий Вам з секретаріату кабінету міністрів).

Щиро дякую за роз’яснення положень Закону України «про доступ до публіч-
ної інформації» (далі – Закон). Змушений звернути Вашу увагу на наступне:

1. проект указу президента розроблений на виконання п. 15 протоколу 
№ 9 засідання координаційного центру з виконання плану дій щодо лібе-
ралізації ЄС візового режиму для України від 19.04.2012 р.

2. Відповідно до пп. 1 п. 8 плану першочергових заходів щодо інтеграції 
України до Європейського Союзу на 2013 рік, затвердженого розпоряд-
женням кабінету Міністрів України від 13.02.2013 р. № 73:

«З метою забезпечення підтримки населенням України євроінтеграційно-
го курсу як одного з пріоритетів внутрішньої і зовнішньої політики Украї-
ни забезпечити на постійній основі:

1) продовження діалогу з громадськими організаціями з питань де-
ржавної політики у сфері європейської інтеграції».

Формально цей підпункт не стосується апУ, але здоровий глузд та девіз 
президента «почую всіх» підказують, що апУ не може ухилятися від діало-
гу з громадськими організаціями, а надто – тими, членів яких той чи інший 
документ стосується БЕЗпОСЕрЕднЬО.

рнБО 12.03.13 р. рішенням «про невідкладні заходи щодо європейської 
інтеграції України» та президент указом № 127 від 12.03.13 р. зобов’язали 
кМУ забезпечити «виконання в установлені строки та у повному обсязі» 
цього плану (пункт в), а відтак – президент, зобов’язуючи кМУ, не може 
звільнити від такого обв’язку свій апарат, зокрема Ваше управління.

3. Ви написали:

«Статтею 6 Закону України „про доступ до публічної інформації“ (далі – За-
кон) передбачена сукупність підстав (критеріїв), наявність яких дозволяє 
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розпоряднику інформації віднести певні відомості до інформації з обме-
женим доступом».

але чомусь Ви забули (?) указати, що «Обмеження доступу до інформа-
ції здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності та-
ких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших 
людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіден-
ційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інте-
рес в її отриманні».

Отже, прошу Вас указати, керуючись якими з названих у цій частині ст. 6 
Закону вимогами, був обмежений доступ до проекту «Стратегії…», а також: 
хто, коли, яким рішенням (документом) обмежив доступ, оскільки з Вашо-
го листа не випливає, що доступ був дійсно обмежений (абз. 4 Вашого лис-
та»: «…відомості …можуть бути віднесені до відомостей, що становлять 
службову інформацію»).

4. Згідно з ч. 7 ст. 6 Закону «Обмеженню доступу підлягає інформація, а не 
документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, 
для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений».

Отже, прошу повідомити: чи ВСЯ інформація була обмежена для доступу? 
Якщо ні, то чому Ви відмовили в доступі до необмеженої?

5. прошу Вас надати «перелік відомостей, що становлять службову ін-
формацію, в адміністрації президента України», затверджений розпоряд-
женням Глави апУ від 1 вересня 2011 року № 60, та який у силу ч. 3. ст. 9 
Закону: «перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який 
складається органами державної влади, органами місцевого самовряду-
вання, іншими суб’єктами владних повноважень, у тому числі на виконан-
ня делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі».

6. про який саме «виняток» Ви твердите у передостанньому абзаці листа 
та хто є суб’єктом для дієслова «залишаємо», якщо лист підписаний Вами 
особисто?
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7. Інші підстави для відхилення Вашого твердження «залишаємо за собою 
право використати дозволений Законом виняток і відмовити Вам у запи-
туваної Вами інформації»:

– проект цього указу нЕ МОЖЕ бути віднесений до службової інформації, 
оскільки його перший варіант був оприлюднений на сайті Міністерства 
культури для «громадського обговорення»;

– рОЗпОрЯдЖЕннЯ кабінету міністрів від 06.02.13 р., яким схвалений 
проект указу, нЕ Є проектом акту президента України, який готується 
структурними підрозділами адміністрації президента України,

– кабінет міністрів не є іншим консультативним, дорадчим та допоміжним 
органом чи службою, створеною президентом.

Отже, намагаючись завжди бути відкритими у своїй роботі та спілкуванні 
з органами державної влади, залишаємо за собою право ще раз запитати цю 
інформацію та отримати відповіді на поставлені в цьому листі запитання.

додаток: запит на інформацію на 1 арк. (15.03.2013 р. надісланий також 
електронний запит).

І відповідь не забарилася – у стилі азарівського «дапашліви»�:

від: Відкритість <vidkrytist apu.gov.ua> 
кому: rkoch bigmir.net 
дата: 19 березня 2013 р. 16:51 
тема: відповідь апУ

на Ваш запит від 18 березня 2013 року повідомляємо, що станом на 18 бе-
резня 2013 року проект Указу президента України «про Стратегію захисту 
та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини до 
2020 року» знаходиться на опрацюванні в адміністрації президента України.

Як Вам було повідомлено у відповіді на попередній запит від 1 березня 
2013 року, запитувана Вами інформація, відповідно до підпункту 1 пунк-
ту 1 статті 9 Закону України «про доступ до публічної інформації», нале-
жить до службової. доступ до запитуваного Вами документу буде відкрито 
після підписання його Главою держави.

� 19 грудня 2006 р. віце-прем’єр та міністр фінансів України Микола азаров під час 
обговорення у Верховній раді проекту держбюджету весело «послав» народних депутатів – 
«дапошли вы!».
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проте, власне, а що б ми могли чекати?
Утім, до редакції кружним шляхом, але таки потрапив текст, що його 

Мінкульт подав на засідання кабміну та що його кабмін схвалив 06 лютого:

ПРОеКТ

Указ Президента України

Про Стратегію захисту та інтеграції в українське  
суспільство ромської національної меншини до 2020 року

З метою створення належних умов для захисту та інтеграції в українське 
суспільство ромської національної меншини та забезпечення рівних мож-
ливостей для її участі у соціально-економічному та культурному житті де-
ржави постановляю:

1. Схвалити Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромсь-
кої національної меншини до 2020 року (додається).

2. кабінету Міністрів України затвердити у шестимісячний строк план за-
ходів щодо реалізації Стратегії, схваленої цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Стратегія захисту та інтеграції в українське  
суспільство ромської національної меншини до 2020 року

1. Загальні положення

рада Європи та Європейський Союз приділяють значну увагу реалізації 
політики з питань захисту прав і свобод національних меншин, зокрема 
інтеграції в суспільне життя ромської національної меншини.

на відміну від більшості національних меншин роми не мають власної 
державності, їх дискримінація призвела до послаблення інтегрованості 
та маргіналізації ромів у деяких державах Європи. крім того, ромська на-
ціональна меншина є другою за чисельністю національною меншиною, 
яка зазнала геноциду під час другої світової війни.

ромська національна меншина є найбільш соціально вразливою та деза-
даптованою національною меншиною в Європі, а більшість її проблем – 
актуальними.

Інтеграція в українське суспільство ромської національної меншини на 
сьогодні є соціально значущим питанням.
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За даними Всеукраїнського перепису 2001 року, 47,6 тис. осіб визначили 
свою належність до ромської національності.

на території України роми проживають у Закарпатській (14 тис. осіб), до-
нецькій (4,1 тис. осіб), дніпропетровській (4 тис. осіб), Одеській (4 тис. осіб), 
Харківській (2,3 тис. осіб) та луганській (2,2 тис. осіб) областях.

роми в Україні мають ті ж проблеми, що і представники цієї національної 
меншини в інших державах Європи, зокрема низький освітній рівень, 
високий рівень безробіття, незадовільний стан здоров’я, відсутність 
у більшості ромів документів, що посвідчують особу та підтверджують 
громадянство, свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, 
низький рівень житлово-побутових умов, наявність фактів упередженого 
ставлення до ромів.

правовою основою для розроблення і реалізації Стратегії є конституція Ук-
раїни, Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, кримінальний 
кодекс України, Закони України «про національні меншини в Україні», «про 
вибори народних депутатів України», «про вибори депутатів Верховної ра-
ди автономної республіки крим, місцевих рад та сільських, селищних, місь-
ких голів», «про місцеве самоврядування в Україні», «про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «про засади державної мов-
ної політики», «про громадські об’єднання», «про освіту», «про культуру», 
«про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «про кінема-
тографію», «про свободу совісті та релігійні організації», а також Загальна 
декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні 
права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Між-
народна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, конвен-
ція про дискримінацію в галузі праці та занять, конвенція про запобігання 
злочинів геноциду та покарання за нього, конвенція про захист прав люди-
ни і основоположних свобод, Європейська соціальна хартія (переглянута), 
рамкова конвенція про захист національних меншин, Європейська хартія 
регіональних мов або мов меншин, конвенція про права дитини.

2. Мета Стратегії

Метою Стратегії є визначення засад захисту та інтеграції в українське сус-
пільство ромської національної меншини шляхом забезпечення рівних 
прав і можливостей, доступу до системи соціальних послуг та участі у со-
ціально-економічному та культурному житті держави, а також тісної спів-
праці з громадськими об’єднаннями ромів.



II. Переслідування окремих груп неетнічних українців

��

3. Принципи реалізації Стратегії

реалізація Стратегії здійснюється з урахуванням таких принципів:

– пріоритетність прав і свобод людини;

– забезпечення прав національних меншин з урахуванням того, що полі-
тичні, громадянські, економічні, соціальні та культурні права є універ-
сальними, неподільними, взаємозалежними та взаємопов’язаними;

– рівність громадян перед законом;

– дотримання вимог законодавства у сфері міжнаціональних відносин 
та національних меншин;

– недискримінація та толерантність;

– взаємодія органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядуван-
ня з громадськими об’єднаннями ромів під час вирішення питань, що 
стосуються інтеграції в українське суспільство ромської національної 
меншини;

– дотримання зобов’язань за міжнародними договорами України у сфері 
захисту прав людини та національних меншин.

4. Завдання Стратегії

Основними завданнями Стратегії є:

у напрямі правового захисту ромів

– забезпечення участі ромів у суспільному житті, у тому числі прийнятті 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рі-
шень, що впливають на становище ромської національної меншини;

– підвищення рівня правової обізнаності ромів;

– здійснення заходів щодо запобігання дискримінації ромів;

– сприяння в отриманні ромами, які на законних підставах перебувають на 
території України, документів, що посвідчують особу та підтверджують 
громадянство, свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

– посилення взаємодії працівників правоохоронних органів та органів 
виконавчої влади з громадськими об’єднаннями ромів;
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– забезпечення розвитку співробітництва із закордонними міжнародни-
ми організаціями з питань захисту ромів;

– сприяння формуванню толерантного ставлення до ромів;

у напрямі соціальною захисту і зайнятості ромів

– реалізація соціальної політики, спрямованої на забезпечення соціального 
захисту ромів, у тому числі сімей з дітьми, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обста-
винах, пенсіонерів і одиноких непрацездатних та бездомних осіб, а також 
стимулювання ромів до пошуку роботи та зменшення рівня їх безробіття;

– проведення серед ромів системної інформаційно-просвітницької робо-
ти із запобігання насильству та жорстокому поводженню в сім’ї, недопу-
щення використання найгірших форм дитячої праці;

– здійснення заходів щодо унеможливлення проявів дискримінації під 
час працевлаштування ромів;

– залучення ромів до суспільно-корисної праці;

– забезпечення взаємодії працівників соціальної сфери та сфери зайня-
тості з громадськими об’єднаннями ромів;

у напрямі підвищення освітнього рівня ромів

– проведення громадськими об’єднаннями, педагогічними колективами 
навчальних закладів, посадовими особами місцевих органів виконав-
чої влади роз’яснювальної роботи серед ромів щодо важливості отри-
мання їх дітьми дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної 
та вищої освіти;

– забезпечення взаємодії педагогічних колективів навчальних закладів 
та громадських об’єднань ромів;

– здійснення заходів щодо зменшення кількості ромів, які не завершують 
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах;

– проведення профорієнтаційної роботи із стимулювання ромів до отри-
мання професійно-технічної та вищої освіти;

у напрямі охорони здоров’я ромів

– поширення серед ромів інформації про систему охорони здоров’я та по-
рядок звернення до закладів охорони здоров’я;
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– забезпечення інформування працівників закладів охорони здоров’я 
про традиції, культуру, житлово-побутові умови та звичаї ромів, а також 
їх вплив на задоволення потреб ромів у сфері охорони здоров’я;

– приділення особливої уваги стану здоров’я ромських дітей;

– налагодження взаємодії працівників закладів охорони здоров’я з гро-
мадськими об’єднаннями ромів для проведення роботи з пропагування 
серед ромів здорового способу житія та покращення стану їх здоров’я;

у напрямі забезпечення житлом ромів

– здійснення заходів щодо удосконалення інфраструктури в місцях про-
живання ромів;

– сприяння доступу ромів до державного житлового фонду та програм 
пільгового кредитування придбання та будівництва житла;

– забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади, державних 
установ і закладів з громадськими об’єднаннями ромів для розв’язанім 
житлово-побутових проблем ромів;

у напрямі задоволення культурних та інформаційних потреб ромів

– сприяння збереженню та розвитку культури і мистецтва ромів;

– сприяння поширенню інформації про життя та культурну самобутність 
ромів у засобах масової інформації.

5. Очікувані результати

реалізація Стратегії дасть змогу:

– створити умови для виконання рекомендацій щодо лібералізації Євро-
пейським Союзом візового режиму для України;

– забезпечити інтеграцію в українське суспільство ромської національної 
меншини;

– запобігти дискримінації ромів;

– підвищити освітній рівень ромів;

– покращити стан здоров’я ромів;

– поліпшити житлово-побутові умови ромів;

– знизити рівень безробіття ромів;
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– розв’язати проблеми, пов’язані з отриманням ромами документів, що 
посвідчують особу та підтверджують громадянство, свідоцтв про держав-
ну реєстрацію актів цивільного стану;

– забезпечити збереження та розвиток культурної самобутності ромів.

6. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

реалізація Стратегії здійснюється за рахунок коштів державного та місце-
вого бюджетів, а також інших не заборонених законодавством джерел.

Ніко Рерго 
Ромський правознавчий вісник, березень, 2013

расистів немає, чи є «хулігани»?

Джерело: Права Людини в Україні (ХПГ)
http://khpg.org.index.php?id=1365713116
11.04.2013

В рамках проекту з моніторингу порушень прав людини на ґрун-
ті расизму й дискримінації громадською організацією «Центр правових 
та політичних досліджень «дУМа» було спрямовано запит на інформацію 
до управління МВС України в Сумській області.

Запитувалась інформація щодо кількості порушених кримінальних 
справ та відкритих кримінальних проваджень за злочини, вчинені з мо-
тивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, а також кількості 
скарг іноземних громадян на побиття, незаконне затримання їх працівни-
ками УМВС України в Сумській області в 2012 р.

У відповіді, що надійшла зі слідчого управління УМВС України в Сумсь-
кій області, зазначалося, що протягом 2012 р. злочинів, вчинених з мотивів 
расової, національної чи релігійної нетерпимості, не реєструвалося:

дивною виглядала лише теза з міліцейської відповіді щодо того, що 
скарг від іноземних громадян на побиття та незаконне затримання до СУ 
(слідчого управління) УМВС не надходило. дивною тому, що скарги на не-
законні дії з боку правоохоронців, як правило, поступають до інспекції 
з особового складу, відділу внутрішньої безпеки та інших контрольних 
підрозділів міліції, але аж ніяк не до слідчого управління.

довелося надсилати повторний запит, після чого наприкінці березня 
2013 р. прийшла відповідь, у якій уточнювалося, що «скарг від іноземних 
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громадян, про побиття та незаконне їх затримання, до УМВС області не 
надходило».

То ж можна зітхнути з полегшенням, вважаючи, що на Сумщині наре-
шті запанували міжнаціональне порозуміння та толерантність, а расизм 
з ксенофобією сконали назавжди? на жаль, як свідчить практика, відсут-
ність кримінальних справ за статтями, в ознаках кваліфікації яких містять-
ся расистські та ксенофобські мотиви, далеко не завжди означає відсут-
ність самих таких злочинів.

достатньо згадати, що за підпал неонацистами гуртожитку Сумсько-
го державного університету, в якому проживали чорношкірі студентки 
з нігерії, що стався у серпні 2011 р., кримінальну справу спочатку було по-
рушено… за ч. 2 ст. 194 кримінального кодексу України (умисне знищен-
ня або пошкодження майна).

Вже пізніше, коли молодики ще й стали малювати містом графіті 
з портретом людини, схожої на президента Януковича, порушили кримі-



Злочини на ґрунті ненависті в Україні

�0

нальну справу за ст. 296 кк України (хуліганство) – за різними епізодами, 
одним з яких і був згаданий вище підступний напад на гуртожиток.

але ніяких «умисних дій, спрямованих на розпалювання національ-
ної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження націо-
нальної честі та гідності», що є ознаками злочину за ст. 161 кк України, 
у діях зловмисників, які через свої неонацистські погляди ледь не позба-
вили життя безневинних студенток з африки, правоохоронці не побачи-
ли (або не захотіли побачити).

Сум бере від таких сумських практик.

Георгій Кобзар

в киеве ромов приравняли к нищим 
и не пускают на кладбища

Такой запрет ввел местный сельсовет, чтобы избежать обвинений 
в нетолерантности.

на центральной улице села пушкинской не протолкнуться. Верени-
ца людей с корзинками тянется к кладбищу помянуть родных. на входе 
объявление: по решению сельсовета вход нищим на кладбище запрещен. 
прошлогоднее скандальное «гражданам ромской национальности» за-
менили более общей формулировкой – «нищим», но с тем же смыслом. 
прекрасно. В прошлом году выполняли распоряжение бойцы подразде-
ления милиции «Беркут». В этом – сотрудники частной фирмы. Охранники 
не скрывают, что не пускают на погост именно цыган. прекрасно. От дис-
криминации по национальному признаку перешли к дискриминации по 
материальному.

– Утром, когда мы приехали, шестеро были на территории. Среди них 
одна беременная. Тут такие крики были, чуть до драки не дошло,– расска-
зывает начальник охраны.

– а как вы определяете, кого не пускать на кладбище? кто такие эти 
нищие? – спрашиваю.

– Так по ним и видно,– продолжает мужчина в форме.– Можем, ко-
нечно, ошибиться, но пока проблем не было. Они, цыгане, сами все пони-
мают и спокойно уходят.
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прохожу на кладбище. народ поминает, выпивает. кто-то затягивает 
грустную песню. Женщина в яркой кофточке кладет на могилу салфетку 
с кусочком пасхи, крашенками, конфетами.

В этом году охрану обеспечивает не «Беркут», а частная фирма

– пригляди. Я на минутку,– обращается она к соседке, боясь, что па-
нахидку украдут.

– Мы все запрет одобряем,– объясняет нам нина кацимон, прожива-
ющая в новых петровцах.– раньше как было? Я положила еду, а эти, даже 
не спрашивая, сгребают все в мешок и уносят. дайте хоть помянуть! а по-
том мы сами еду детям раздаем или несем на братскую могилу.

Услышав наш разговор, сбегаются сельчане от соседних мест захо-
ронений.

– а главное, пасхи и яйца им не нужны – тут же выбрасывают! – всту-
пает в разговор соседка лида.– им только конфеты нужны! красишь, пе-
чешь, а они всю панахидку в мешки сгребают и уносят…

Отметим, что родственников на кладбище в новых петровцах у ро-
мов нет. и заходят они сюда явно не для того, чтобы помянуть близких. 
интересно, что ограничения действуют до 16:00. а потом запустят и ро-
мов, и нищих, и попрошаек.

Буквально в ста метрах от погоста в тени дерева разлеглись те самые 
потенциальные «преступники»: пять человек лет по 12–14. Есть среди них 
и беременная, совсем юная.
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Говорят, несколько раз пытались прорваться на кладбище, но их ло-
вили. От нас молодежь узнает, что в 16:00 их все-таки пустят на погост.

– к тому времени там ничего не останется,– разочарованно говорит 
смуглый парень в замызганной майке, намекая на конкурентов – тех са-
мых нищих.

Светлана из Новых Петровцев поддерживает 

ограничение посещения могил

Звонок в милицию

– В поминальные дни усилено поддержание общественного порядка 
на кладбищах,– рассказала «кп» помощник начальника дарницкого рУВд 
инна Гамалий.– Чтобы избежать конфликтных ситуаций, нищих и цыган 
во время поминок на кладбища не пускают. Этих людей милиционеры 
различают по внешнему виду. наряды дежурят до 10 вечера, затем на 
кладбища могут заходить все желающие.
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КОММЕНТАРИИ

Правозащитник:
– Человек, который подписал этот документ (о запрете посещения 

кладбищ нищими.– Авт.), нарушил права человека, разделив людей по 
социальному и материальному признаку,– говорит «кп» юрист Эдуард 
Багиров.– Это нарушение Основного закона. да и запретить посещать об-
щественные места, будь то парк или кладбище,– это тоже ограничение. 
после вашей публикации прокурор района или области просто обязан 
провести проверку действий сельских депутатов.

Священник:
– к сожалению, молитвенная и благотворительная традиция сейчас 

утрачена,– говорит «кп» протоиерей Георгий коваленко, глава Синодаль-
ного информационно-просветительского отдела УпЦ Мп.– раньше не 
было поминальных трапез на кладбищах. люди приходили и раздавали 
угощение бедным. а те сидели и молились. Сейчас деформировался об-
раз нищего, но в любом случае это люди достойны помощи.

В ста метрах от кладбища мы обнаружили парней, 
внешне напоминающих ромов. 

Они ждали, пока их пустят к местам захоронения

СПРАВКА «КП»

по переписи населения за 2001 год, в Украине проживают 47 587 ро-
мов. по неофициальным данным, их в два раза больше. не все из них име-
ют паспорта – и не всех «кочевых» сосчитали.
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при этом, по данным Харьковского института социальных исследова-
ний, 49% ромов Украины с трудом сводят концы с концами. Традиционные 
способы заработка – пособие на рождение ребенка, сбор металлолома, 
торговля и «известный цыганский промысел». Еще 27% ромов – за чертой 
бедности. Более 60% – безработные. Читать и писать умеют менее 50%.

Дмитрий Дерий 
Фото: Олег Терещенко

а в Это вреМЯ

После поджогов табор на Осокорках переселили

но на киевские погосты их все равно не пускают.
С начала поминальных дней работники дарницкого кладбища, что 

на улице Тепловозной, держат оборону против местных цыган. В адми-
нистрации уверяют, что регулярно получают жалобы от посетителей 
кладбища. Вчера там поставили 50 милиционеров, которые не пропуска-
ли на территорию цыган, нищих и пьяных.

«комсомолка» уже писала о скандальном таборе на Осокорках, кото-
рый не раз поджигали неизвестные. В начале этого года цыгане уехали. 
правда, недалеко, всего на полкилометра, поближе к дарницкому клад-
бищу. Местные жители не в восторге от соседства с ромами. Говорят, ро-
мы ведут себя по-хамски и воруют во дворах.

– практически каждый житель завел себе большую собаку,– говорит 
Галина, местная жительница.

работники соседнего дарницкого кладбища о цыганах говорят с воз-
мущением.

– повсюду разбросаны остатки куличей, яичная скорлупа и обертки 
конфет. люди говорят, что этот мусор остался после посещения кладбища 
цыганами, которые обосновались рядом целым табором.

– нам постоянно поступают жалобы на цыган,– говорит работник 
кладбища, который просит не называть его фамилии, боясь увольнения.– 
Мы пытаемся нормально поговорить с ромами, но те делают вид, что не 
понимают. В субботу и воскресенье пытались наводить порядок своими 
силами, а в понедельник милиция перекрыла входы на кладбище.

Александр Бочкарев
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в украине продолжаются поджоги ромских таборов

13 июня с. г. около 20 часов вечера под городом киев (дарницкий 
район) группа людей, до10 человек, вооруженных дубинками, напала на 
ромский табор и подожгла его. до 40 человек оказались под открытым 
небом, большая половина з них – малолетние дети. Сожжено всё имущес-
тво и личные документы.

Такие поджоги происходят систематически, правоохранительные 
органы не расследуют преступления на почве рассовой ненависти.

Петр Григориченко 
Конгресс Ромов Украины

киевскую Дарницу оккупировали цыгане

Джерело: E-News (ООО «Мегапрайм груп»)
http://e-news.com.ua/show/297060.html
27.05.2013

как стало известно, табор цыган, примерно из ста семей построил 
себе целый лагерь на территории заброшенного завода в дарницком 
районе.

по словам цыган, они были вынуждены перебраться в столицу из За-
карпатья, так как там нет работы. Сейчас маленькая «деревня» обустрое-
на самодельными шалашами, отапливаются при помощи буржуек.

киевляне явно не в восторге от такого соседства. Они бояться выхо-
дить на улицу, особенно когда темнеет, поэтому украинцы надеются, что 
вскоре данная ситуация решится в их пользу.

За що побили хлопчика-цигана, або расизм по-волинськи

Джерело: ВолиньPost
http://www.volynpost.com/articles/266-za-scho-pobyly-hlopchyka-cygana-abo-rasyzm-
po-volynsky
14.06.2013

У простій сільській школі на Горохівщині нещодавно трапився при-
крий, але показовий інцидент: за 12-річного учня, з якого знущалися од-
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носельчани, ніхто не заступився. Все б нічого, якби не одне але: дитина ця 
з циганської родини.

Усе трапилося у передобідню пору 30 травня у селі пустомити. Хоча 
розпочалися літні канікули, Раджик Ковальчук прийшов у пришкіль-
ний табір, як й решта місцевих дітей. Вчитель фізкультури Віталій Типа 
наглядав за дітьми на вулиці. Школярі якраз прибирали територію. Фіз-
культурник наказав хлопцям допомогти перенести важку колоду, але 
раджик відмовився, мовляв, не зобов’язаний, тим паче, шо мав пошкод-
жену ключицю.

непокора 12-річного рома викликала обурення у вчителя фізкуль-
тури. Школяр і вчитель обмінялися лайливими образами, після чого фіз-
культурник застосував до дитини силу. Хлопчик каже, що педагог його 
кілька разів вдарив, а потім не заступився, коли дитину почали бити міс-
цеві чоловіки.

«Вчитель заламав мені руку і сказав піднімати колоду. Я відмовився, 
бо вона тяжка. пригрозив розказати директору, я сказав, що не боюся, 
все одно не підніматиму. Він почав мене обзивати, я почав їх обзивати. 
потім прийшло двоє п’яних дядьків, які косили траву біля школи. кажуть 
мені: „Що ж ти такий розумний?“. Я не розумний, але заступитися за себе 
можу. І почали мене штовхати, кидати в асфальт. потім почали бити. За-
ставляли мене піднімати колоду, але я все одно відмовлявся. кинули мене 
в асфальт, я зігнувся, а вони почали бити»,– розповідає раджик.
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після інциденту зі школи не втік й вирішив не розказувати батькам, 
мовляв, все одно не повірять, а якщо й повірять, то про справедливість 
можна тільки мріяти. натомість отримав порцію образ ще й від дирек-
тора школи, який навіть не поцікавився, як себе почуває дитина, яку 
щойно побили поблизу школи. раждика змусили вибачитися перед вчи-
телем. дитина попросила вибачення, але інциденту не забула і тим паче 
не пробачила.

раніше особливих конфліктів ромських дітей із вчителями не було, 
розповідає раджик. Бувало, що ображали школярі, але місцеві цигани 
звикли терпіти та й дати здачі не соромляться. Одного разу, пригадує 
раджик, його двоюрідному брату діти вибили зуби. Вчителі у пустомитах 
ставляться до ромських дітей спокійно, особливої уваги під час навчаль-
ного процесу не приділяють, каже раджик, але принаймні не б’ють і не 
ображають.

не було ніколи непорозумінь і з молодим вчителем фізкультури, 
який не стримався й зігнав злість на ромській дитині. Сам фізкультурник 
із сусіднього села Мирне, працює у школі відносно недавно. Як тепер хо-
дитиме на фізкультуру раджик не уявляє. каже, що донині, як і більшість 
хлопчаків, дуже любив цей урок.

Ображена дитина й гадки не мала, що за несправедливість, з якою він 
зустрівся того дня у школі, хтось може понести відповідальність.

І якби не місцевий дев’ятикласник Богдан Зварко, який зняв фінал 
конфлікту на свій телефон, ніхто б не дізнався про раждика, а тим паче 
не повірив би його словам, адже у школі усі слова маленького цигана або 
заперечують, або спростовують.

коли дитина ввечері прийшла додому, то не зізналася батькам, що 
його у школі побили. Якби не двоюрідний брат Забар, який, дізнавшись 
про конфлікт, усе повідомив родичам. Мама дитини в ту ж мить, коли по-
чула про побиття свого сина, побігла до директора школи, аби дізнатися 
що трапилося. але розмови не вийшло, бо директор не захотів слухати 
обурену жінку й виштовхав зі свого подвір’я. принаймні так розповідає 
матір-ромка.

«Я прибігла й стала допитуватися, за що побили мою дитину. а ди-
ректор сказав, що ніхто мого сина не бив. Взагалі заперечив. І тоді я піш-
ла у сільську раду жалітися голові. але поки я туди дійшла, то директор 
школи вже прибув у сільраду й переговорив з головою. певно, щоб мати 
спільну позицію. І голова сільради сказав, що зберемося наступного дня, 
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що він викличе тих чоловіків, які били мою дитину, директора школи, що 
будемо розбиратися. а я кажу, що треба викликати дільничного, але го-
лова наполягає, що не треба кликати міліцію, ніби вирішимо все завтра 
і без дільничного. але ніхто у мене не запитав, як побили дитину, як він 
почувається»,– розповіла мати хлопчика Рада Ковальчук.

Як розповів батько раждика Валерій Шульський, який, щоправда, 
не живе з родиною у пустомитах, а мешкає у селі Скобелка Горохівського 
району, коли він дізнався про конфлікт, відразу приїхав, аби розібратися 
і… помститися за рідну дитину. Визнає: трохи переборщив, бо, приїхавши 
у пустомити, знайшов чоловіків, які били його сина, і дав їм здачі.

«Мені показали те відео і я не стримався. Знайшов Жоріка Федоню-
ка і Вітю Косинського, які били мою дитину. приїхав і до одного, і до дру-
гого. І кожному дав по зубах. Я усвідомлюю, що не треба було цього роби-
ти, що я за це відповідатиму, але я не зміг себе стримати. Що моя дитина 
їм зробила? За що двоє дорослих мужиків побили 12-річного хлопця? Я не 
розумію»,– висловився батько раджика.

раджику ковальчуку пощастило, бо про те, як його образили у школі, 
дізналися у громадській організації циган «Терне рома», яка вже не пер-
ший рік діє на Волині. на Горохівщині проблемами ромів займаються двоє 
добровольців – Євген Сіладі, який хоч і не є ромом, але вважає себе ци-
ганом, і його дружина, ромка Галина. Саме вони почали бити на сполох 
і пояснювати матері раджика раді ковальчук і батьку Валерію Шульсько-
му, що треба знімати побої, звертатися у міліцію, в районне управління 
освіти, в усі можливі установи, де зможуть покарати винних й встановити 
справедливість.

У Горохівську лікарню раждика привезли наступного дня, 31 травня, 
аби зняти побої. Утім все виявилося набагато складніше: лікарі наказали 
дитину госпіталізувати.

За словами завідувачки дитячого відділення Горохівської районної 
лікарні Галини Лищук, раждик ковальчук поступив у медзаклад спершу 
в неврологічне відділення, а у дитяче його перевели за кілька днів.

За записом невропатолога, каже Галина лищук, дитина поступи-
ла у лікарню із головними болями в потилиці, загальною слабкістю, але 
при свідомості. За скаргами самої дитини, у діагнозі медики прописали 
раджику закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій 
хребта і лівого надпліччя. пролікували хлопчика і від простуди, яку він 
теж підхопив.
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раджик розповів, що медики до нього ставилися добре. Більше того, 
як зазначила завідувачка дитячого відділення, лікарня пішла на зустріч 
цій ромській родині й попросила у аптеки ліки в борг.

Галина лищук каже, що раджик непосидючий і постійно бігав на ву-
лицю курити. Сварила його за це, хлопчик заперечує, що курить, але про 
лікарів відгукується тільки позитивно. Та й сама лікарка каже, що дитина, 
хоч і з циганської сім’ї, але не проблемна, мовляв родина ковальчуків має 
хороші характеристики.

«Взагалі загрози здоров’ю ніякої не було. Хоча згідно усіх протоколів 
цій дитині бажано було б поїхати ще в луцьк і пройти дообстеження»,– за-
значила Галина лищук.

Батьки дитини вдячні лікарям за хороше ставлення до раджика, але не 
розуміють, чому здоров’ям дитині ніхто не цікавиться: ні вчитель фізкуль-
тури, ні класний керівник, ні директор, ні голова сільради. Бо ж дитина по-
страждала, будучи у пришкільному таборі, а за це мусить хтось відповідати.

Мама раджика також розповіла, що того злощасного дня її дитину за-
тримали у школі довше, ніж зазвичай, а про сам конфлікт вона дізналася 
уже надвечір і тільки тоді здійняла галас.

«У той день в школі була якась комісія. Мою дитину налякали і не від-
пускали додому, бо розуміли, що я прибіжу і буду скандалити. І перед чу-
жими людьми, які тоді були у школі, їм було б соромно. І взагалі у школі 
мою дитину так налякали, що він спочатку не хотів нам зізнаватися, що 
його побили»,– переконує рада ковальчук.

Більше того, матір раджика каже: коли її сина били, це бачила місцева 
вчителька, яка живе неподалік. Вона прибігла, стала сварити свого колегу-
фізкультурника і навіть вдарила його сумочкою по голові. Це бачили міс-
цеві дітлахи. але головне підтвердження конфлікту – це, звісно, відеозапис, 
який швидко розійшовся селом. Щоправда, за словами ромів, директор 
школи змусив усіх учнів стерти це відео й взагалі заборонив приходити на 
територію школи з мобільними, а тим паче проводити відеозйомку.

Зовсім інакше дивляться на цей конфлікт директор школи Микола 
Ковтун і сільський голова Ярослав Зеленський, який, до слова, раніше 
був директором пустомитівської середньої школи.

У Ярослава Зеленського 5 червня розпочалася відпустка, але тим не 
менш він погодився поговорити із журналістом ВолиньPost’у.

Ярослав Зеленський каже, що має власну думку з цього приводу, але 
ділитися нею не хоче, мовляв, це буде некоректно щодо ромів.
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розповідає: нині у конфлікті розбираються правоохоронці й запев-
няє, що у його селі до ромів ставляться нормально, мовляв, ксенофобсь-
ких настроїв тут ніколи не було. Тим не менш, каже він, роми не завжди 
поводять себе чемно. Так, за його словами, циганські діти неодноразово 
дозволяли собі нецензурно висловлюватися на адресу вчителів, порушу-
ють дисципліну в школі, курять. І нібито останнім часом місцеві роми зло-
вживають розмовами про те, що їх принижують.

про сам інцидент він дізнався того ж дня увечері. але його увагу при-
вернуло не те, що трапилося вранці у школі, а те, що надвечір циган із 
села Скобелка Валерій Шульський побив двох мешканців села пустомити 
Георгія Федонюка і Віктора косинського. каже, що ці чоловіки дуже пост-
раждали і написали заяви на свого кривдника.

а от про побиття дитини і сільський голова, і директор школи го-
ворять неохоче. Зізнаються: відео бачили, але, мовляв, не особливо 
вдивлялися. Утім з того, що бачили, зробили один висновок: дитину ніх-
то жорстоко не бив, поштовхалися та й усе. І взагалі дитина сама почала 
конфлікт, бо нецензурно висловлювалася і ображала вчителя й чоловіків, 
з якими потім виникла сутичка. Сільський голова навіть висловив думку, 
що раджика навмисно побили вдома, аби наступного дня завезти в лі-
карню й зафіксувати побої. але це лише припущення, зазначив Ярослав 
Зеленський.

Ось що лишилося нині на місці однієї з чотирьох циганських хат, 
які з невідомих причин одна за одною згоріли у 2009 році
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І найцікавіше: на відео чітко чути, як один із чоловіків, який бив хлоп-
чика, погрожував дитині спалити його хату. «Спалим, як і тих попали-
ли»,– впевнено заявив чоловік. І сільський голова, і директор школи сум-
ніваються, що на відео ця погроза зафіксована. Та і сам кривдник Георгій 
Федонюк каже, що не говорив такого. Мабуть, просто забув…

до цього часу пустомитівські цигани навіть не підозрювали, хто 
у 2009 році спалив чотири хати у селі, в яких мешкали роми. не було до-
казів і навіть здогадок…

Ірина Качан

у пошуках правди (фраґмент матеріалу)

Івано-Франківська область

Джерело: «Правда.if.ua»
http://pravda.if.ua/news-41582.html
01.07.2013

«…друга проблема, знову ж таки сезонна. Йдеться про масові візити 
в наші краї осіб ромської національності. Йдеться про всім відомих циганів. 
Їх приїзд одразу негативно позначається на криміногенній ситуації, особ-
ливо щодо крадіжок. на думку членів громадської ради [громадської ради 
при УМВС в Івано-Франківській області – прим. ред.], перевірки паспортно-
го режиму могли б позитивно вплинути на ситуацію. Зрештою, наразі готу-
ються відповідні звернення до керівництва УМВС в області, а наша газета, 
своєю чергою, ознайомлюватиме читачів із тими заходами, які, на думку 
громадської ради, потрібно провести для захисту прав і свобод наших 
громадян і які водночас допомагатимуть міліції в наведенні порядку».

у Хусті цигани захоплюють міську землю

Джерело: «Закарпаття онлайн»
http://zakarpattya.net.ua/Zmi/111950-U-KHusti-tsyhany-zakhopliuiut-misku-zemliu-VIDEO
04.07.2013

У Хусті роми активно продовжують захоплення землі на території 
міста, де самовільно й будуються. Все б нічого, якби зрештою ситуація 
повністю не вийшла з- під контролю. Роми стали некерованими.
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Міська влада б’є на сполох, бо ж так залишиться без землі. Шляхи ви-
рішення цієї проблеми керівництво хуста шукало на черговій нараді. Тож, 
чи вдасться покласти край самовільному будуванню ромів?

Відео: http://youtu.be/oNuBIKBVYMU / ТРК «Мукачево» (М-студіо)

Прокуратура контролює хід досудового розслідування 
кримінального провадження по самовільному захопленню 
земель на Хустщині

Джерело: Сайт прокуратури Закарпатської обл.
http://www.zak.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=122782
05.07.2013

Хустська міжрайонна прокуратура здійснює процесуальне керів-
ництво та контроль за ходом досудового розслідування кримінального 
провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 197-1 кк України (самовільне зайнят-
тя земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володіль-
цю або власнику – карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести 
місяців).

Так, у 2011 року під час перевірки земель Хустської міської ра-
ди створеною комісією було виявлено, що мешканцями вул. крайня 
в м. Хуст проводиться самовільне зайняття земельних ділянок площею 
майже 1 гектар, чим заподіяно Хустській міській раді матеріальну шкоду 
на загальну суму понад 400 тис. грн. Відтак, Хустським МВ УМВС України 
в Закарпатській області порушено кримінальну справу за фактом само-
вільного зайняття громадянами ромської народності вказаних земель-
них ділянок.

В зв’язку з набранням у листопаді минулого року чинності новим 
кпк України, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«після завершення досудового розслідування,– повідомив Хустсь-
кий міжрайонний прокурор Іван кайло,– будуть вживатися заходи щодо 
звільнення захопленних земель від самовільних забудов.

Прес-служба прокуратури Закарпатської області
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Федор негой: азербайджанцы это раковая опухоль украины

Джерело: «Херсонские вести»
http://www.visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/4777-fedor-negoy-azerbaydzhancy-eto-rakovaya- 
opuhol-ukrainy.html
6.12.2012

Сегодня победитель парламентских выборов в 186 одномандатном 
округе Федор негой провел пресс-конференцию.

Отвечая на вопрос журналиста о законе о рынках, Ф. негой заявил, что 
кавказцы, торгующие на рынках – «раковая опухоль нашего государства».

Ф. Негой. 
Фото: Евгений Приходько, Херсонские Вести

«Вы посмотрите у нас на рынках торгуют азербайджанцы, грузины – 
это раковая опухоль нашего государства. россия их выгнала, они пригре-
лись у нас на Украине»,– рассказал негой�.

Отметим, что директор Центрального рынка города Херсона алек-
сандр юсифов – бывший зам. министра МВд азербайджана.

� http://youtu.be/xzyY53YKX9o
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азербайджанцы ищут украинского депутата, 
публично оскорбившего азербайджанцев и грузин

Джерело: Информационное Агентство „Vesti.az“
http://www.vesti.az/news/139748/
8.12.2012

Ровшан Тагиев: «В любом случае, мы это дело так просто не оставим».
6 декабря победитель парламентских выборов в Украине в 186 одно-

мандатном округе в Херсонской области Федор негой провел пресс-кон-
ференцию, на которой, судя по публикациям херсонских СМи, оскорбил 
азербайджанцев и грузин.

как передает Vesti.Az со ссылкой на visti.ks.ua, отвечая на вопрос 
журналиста о законе о рынках, Ф. негой заявил, что кавказцы, торгующие 
на рынках – «раковая опухоль нашего государства».

«Вы посмотрите, у нас на рынках торгуют азербайджанцы, грузины – 
это раковая опухоль нашего государства. россия их выгнала, они пригре-
лись у нас на Украине»,– рассказал негой.

О Федоре негое известно, что в период времени с 1999 по 2003 он 
трижды привлекался к административной ответственности по статье 
№ 173 – мелкое хулиганство. по словам источника в херсонском управле-
нии МВд, все три правонарушение были совершенны в состоянии алко-
гольного опьянения. негой не опровергает информацию о пристрастии 
к алкоголю. по его словам, он уже три года не пьет и не курит�. Также не-
гой является генеральным директором сельскохозяйственного оптового 
рынка «нежданный» в Херсонской области, который конкурирует с Цент-
ральным рынком Херсона. а там во главе стоит азербайджанец – нурад-
дин юсифов. В ноябре 2011 года негой стал учредителем Херсонской 
областной общественной организации «ассоциация сельскохозяйствен-
ных производителей Таврии». Во время предвыборной кампании канди-
дат в депутаты неоднократно говорил о достижениях организации, её 
преимуществах и целях. Однако, как известно, Федор негой никакого 
отношения к производству сельхозпродукции не имеет. по словам собе-
седника издания, который приближен к окружению Федора негоя, цель 
создания данной организации – монополизация оптовой торговли сель-
хозпродукцией. То есть, опять же, конкуренция с юсифовым.

� http://www.visti.ks.ua/novosti/politika/4783-fedor-negoy-kak-fenomen-ukrainskogo-
izbiratelnogo-processa.html
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Между тем, как стало известно Vesti.Az, на рынке «нежданный» боль-
шую часть торговцев составляют именно азербайджанцы, с которых 
Ф. негой взимает немалую арендную плату. кстати, по нашим данным, не-
гой еще несколько лет назад близко дружил с юсифовым, однако в пос-
ледние годы их отношения оставляют желать лучшего. и, тем не менее, 
что же заставило Ф. негоя сделать столь категоричное заявление в адрес 
азербайджанцев и грузин? к сожалению, нам так и не удалось связаться с 
самим Ф. негоем.

Тем временем, это заявление Ф. негоя уже вызвало крайне негатив-
ную реакцию со стороны конгресса азербайджанцев Украины (каУ). как 
заявил Vesti.Az председатель каУ ровшан Тагиев, он намерен выступить с 
жесткой реакцией на слова депутата Верховной рады.

«подобные высказывания в многонациональной Украине, тем бо-
лее в адрес азербайджанцев и из уст депутата – недопустимы. Мы уже 
занялись поиском Федора негоя, чтобы уточнить у него, что подвигло его 
на столь ксенофобское высказывание, а также потребовать от него вы-
ступить с публичным опровержением в случае, если СМи приврали его 
слова, либо принести азербайджанцам публичные извинения. Мы также 
намерены обратиться к основателю „института защиты прав человека 
и предотвращения экстремизма и ксенофобии“, президенту ассоциации 
национально-культурных объединений Украины, депутату Верховной 
рады александру Фельдману, чтобы он дал оценку высказываниям негоя. 
В любом случае, мы это дело так просто не оставим»,– заявил р. Тагиев.

Бахрам Батыев

самовыдвиженец Федор негой вступил во фракцию «уДар»

Джерело: «Херсонские Вести»
http://www.visti.ks.ua/novosti/politika/4898-samovydvizhenec-fedor-negoy-vstupil-vo-
frakciyu-udar.html
12.12.2012

победивший в 186 округе самовыдвиженец Федор негой� вступил 
в парламентскую фракцию партии «Удар».

� http://www.visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/4777-fedor-negoy-azerbaydzhancy-eto-
rakovaya-opuhol-ukrainy.html; http://www.vesti.az/news/139748/
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Об этом стало известно из интервью новоиспеченного депутата Вер-
ховной рады 7 созыва интернет-изданию «пик»�.

напомним, что на недавней пресс-конференции в Херсоне, Федор 
негой четко дал понять, что ему не по пути с партией регионов и «Бать-
кивщиной», что он не собирается присоединяться к какой-либо фракции.

убийство харьковского судьи хотят пустить 
по «чеченскому следу»?

Джерело: UkrNews24
http://ukrnews24.com/ubijstvo-xarkovskogo-sudi-xotyat-pustit-po-chechenskomu-sledu/
25.12.2012

Версия о «кавказском следе» жестокого убийства харьковского су-
дьи Владимира Трофимова и его семьи вызвала волну возмущения среди 
чеченской общественности. не появятся ли на фоне подобных обвине-
ний массовые гонения лиц кавказской национальности?

[…]
Специалисты также обратили внимание на совсем не характерный для 

славянских преступников тип убийства – отсечение головы. даже простые 
граждане считают, что подобные методы в нашей стране не применяются.

– В этом преступлении в первую очередь обращает на себя внима-
ние не славянский тип убийства. Жуткие преступления совершаются 
и славянами, но подобное не характерно для нашего менталитета. по-
добные убийства являются характерными для кавказа и Средней азии. 
похожие вещи иногда происходят во время джихада. Если следователи 
будут искать убийцу среди обиженных на судью, и будут брать дела, ко-
торые он рассматривал в последнее время, то этого будет мало и они мо-
гут ошибиться. Мне кажется, следует копать среди дел давно минувших 
дней,– предполагает известный психиатр Анатолий Чуприков, в свое 
время ставивший диагноз серийному убийце анатолию Оноприенко.

[…]

Чеченцы боятся, что их начнут «прессовать»

после того, как заговорили о «кавказском следе» в этом преступле-
нии, сразу напряглись все выходцы из горных республик. председатель 

� http://pik.ua/
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правления Всеукраинской общественной организации «диаспора чечен-
ского народа» Салман Садаев возмущен тем, что его народ облили гря-
зью без явных на то причин.

– Я смотрел какую-то передачу, где один из выступающих сидел и до-
пускал, что это могли сделать чеченцы. Мне кажется, на выходе из студии 
на таких людей сразу нужно одевать наручники за разжигание межнаци-
ональной вражды! Целый народ вот так просто взяли и облили грязью. 
Мы очень отрицательно относимся к тому, когда связывают преступность 
с национальностью и надеемся, что милиция в скором времени задержит 
убийц судьи. как следствие таких нелепых высказываний может быть то, 
что сейчас правоохранители начнут трясти ни в чем не повинных людей, 
брать какие-то пояснения и создавать проблемы без причин, а обществен-
ность станет придумывать разные вещи,– возмущается Салман аюбович.

Выходец из дагестана Бадих, попросивший не называть свою фа-
милию, объяснил, что отсечение головы вообще не свойственно как его 
собратьям, так и чеченцам.

– Это мнение раздуто пропагандой, что, якобы, во время войны 
в Чечне кавказцы творили подобные зверства, отрезая головы россий-
ским солдатам. Я не могу сказать абсолютно за всех, но в большинстве 
своем – для нашего народа – это не свойственно. Таким зверством если 
и занимались, то наемники из арабских стран, например, Йемен. В свете 
поднявшейся истерии, я даже могу допустить, что это было сделано спе-
циально, чтобы все заподозрили арабов и кавказцев, и меньше уделяли 
внимания, например, славянам. нельзя сказать с полной уверенностью, 
что к этому не причастны наши соотечественники, но хотелось бы, чтобы 
сначала были пойманы убийцы. Мы же видим, что сейчас навешивают яр-
лыки на невиновных граждан, когда даже неизвестно, кто же совершил 
это преступление. лично от себя могу добавить, что искренне надеюсь, 
что это были не выходцы с кавказа,– говорит Бадих.

Милиция ищет «козлов отпущения»?
правозащитники всерьез опасаются, что правоохранители вместо 

настоящих преступников могут найти «козлов отпущения», на которых 
«повесят» жуткое убийство. как говорят эксперты, огромный обществен-
ный резонанс и давление властей на милицию в нашей стране не спо-
собствует качественному ведению следствия.

– Мне кажется, что преступление было связано с дорогой коллекцией 
Владимира Трофимова, она была действительно внушительной. Милиция 
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сейчас ищет убийц, на них сильно давят – быстрее, быстрее. а ведь у нас, 
когда на правоохранительные органы оказывают такое давление «свер-
ху», и появляются убийцы, которые не убивали, и террористы, которые не 
взрывали,– считает сопредседатель Харьковской правозащитной группы 
евгений Захаров.

Працівники Даі затримали автомобіль, 
який незаконно перебував на території україни

Джерело: офіційний веб-сайт Київської обласної державної адміністрації
http://www.kyiv-obl.gov.ua/news/url/pratsivniki_dai_zatrimali_avtomobil_jakij_nezakonno_ 
perebuvav_na_teritoriji_ukrajini
04.01.2013

В перший день нового року працівниками відділення даІ Білоцер-
ківського міськвідділу міліції під час нагляду за дорожнім рухом, в місті 
Біла Церква, був зупинений автомобіль ВаЗ-21703 під керуванням 34-річ-
ного водія кавказької національності.

Як з’ясувалось, водій знаходився на території нашої країни законно, 
оскільки в нього була тимчасова реєстрація, а от автомобіль ВаЗ на те-
риторії України не зареєстрований, номерні знаки, які були на автомобілі 
належать зовсім іншому автомобілю. Затриманий автомобіль поставлено 
на штраф майданчик. по даному факту проводиться перевірка.

Сектор профілактичної роботи УДАІ

рідкісних людських якостей офіцери

Джерело: «Права людини в Україні» (ХПГ)
http://www.khpg.org/index.php?id=1368528490
14.05.2013

Можливо, я подорожую мало, і десь ще в нашій частині світу є «пра-
воохоронці» більш цинічні й наглі, ніж в Україні, але я таких не зустрічав.

днями повертався з рФ, поруч зі мною їхав хлопчина з азербайджану. 
За його словами, їхав до полтави, провідати цивільну дружину та доньку. 
але це не головне, хай би й тільки заради прикордонного штампа їхав – 
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хто йому заборонить? російські прикордонники на білгородській митниці 
не сказали йому ані слова. а в нашій рідній козачій лопані почався форме-
ний кордебалет. наші прикордонники і міліціонери вилися навколо ньо-
го зграями, стікаючи слиною. протягом 15 хвилин до нього «підкочували» 
тричі. першими прикордонники – троє нахаб, вже після перевірки, знаю-
чи, що ніяких підстав немає, по-хамськи зажадали його в тамбур і спробу-
вали «розвести» на гроші. при цьому не особливо соромилися, у вагоні 
все було чутно. Хлопчина виявився не промах, з процедурою цілком собі 
знайомий, і охоронцям кордону нічого не «обломилося».

Слідом за ними хлопця смикнув міліцейський патруль. ніхто з паса-
жирів їх не зацікавив, а азербайджанця без передмов попросили до там-
буру. Хлопець поцікавився, на якій підставі та, не почувши нічого зрозумі-
лого, ввічливо порадив їм іти… Що вони й зробили.

але не минуло й хвилини, як з того боку, де розтанув патруль, з’яви-
лися ще дві особи – одна у формі, інша – по-спортивному. Ці теж – прямо 
до азербайджанця: «Пред’явіть паспорт, пройдімо до тамбуру!».

Тут вже і я не витримав, і вступив в комунікацію. поцікавився, якого, 
власне, рожна, їм потрібно саме від цього громадянина, і чому б їм не до-
триматися процедури? Виявилося, що закон «про міліцію» вони читали 
давно і неуважно, та не в курсі, що повинні представитися людині, до якої 
звертаються, і виразно сформулювати свої вимоги, посилаючись на конк-
ретні норми права. нахабні особи розгубилися, але не сильно…

рідкісних людських якостей офіцери. не дарма ми податки платимо!
але скаргу на міліціонерів я таки відправив. Що раджу робити і всім, 

хто стає свідком таких ситуацій. Тому що, поки ми не будемо цього роби-
ти, переконуючи себе, що скаржитися складно/марно – до тих пір, як мені 
здається, і продовжуватиметься це свавілля.

СкарГа

повідомляю про порушення з боку двох працівників міліції, зафіксоване 
мною на прикордонному пункті казача лопань. Близько 9:30 7 травня 
2013 року у вагон № 15 поїзду, що прямував за маршрутом Москва–Сім-
ферополь, увійшли двоє людей – один з них був вдягнутий у міліцейсь-
ку форму, другий – у цивільний одяг. Вдягнений у міліцейську форму чо-
ловік підійшов до одного з пасажирів вагону, громадянина азербайджану 
(якого, як можна припустити, ідентифікував за зовнішніми ознаками, як 
іноземця), висунув вимогу надати йому паспорт та пройти разом з ним 
у тамбур вагону. при цьому, вдягнений у міліцейську форму чоловік, гру-
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бо порушив вимоги Закону України «про міліцію» – він не мав законних 
підстав звертатися до вказаного громадянина (особливо з огляду на те, 
що за декілька хвилин до того, документи цього пасажира вже перевіри-
ли офіцери прикордонної служби та інший наряд міліції), звертаючись до 
громадянина, не назвав своє прізвище, звання та посаду, не назвав під-
стави звернення і не обґрунтував свої вимоги посиланнями на норматив-
но-правові акти. Більше того, на мої зауваження з цього приводу чоловік 
у міліцейській формі відреагував зверхньо і грубо, спитавши мене, чи не 
знаходжуся я у стані «з бодуна». пояснити причини звернення саме до 
вказаного пасажира не змогла і особа у штатському, яка супроводжувала 
людину у міліцейській формі. на моє прохання представитися ця особа на-
звала себе працівником карного розшуку і надала службове посвідчення, 
але у такий спосіб, щоб я не зміг нічого роздивитися. на повторне прохан-
ня надати посвідчення вказана особа запросила мене вийти до тамбура. 
Особа у міліцейській формі службове посвідчення надати відмовилася, 
але представила себе як майора міліції луговського Віктора Сергійовича. 
Особа у цивільному намагалася заборонити мені вести аудіо запис подій, 
обґрунтовуючи свою вимогу таким чином: «кабінет Міністрів, указ, пункт 
2.3.5.». Викладені факти я можу підтвердити матеріалами аудіофіксації, які 
доступні в Інтернет за наступним посиланням: http://goo.gl/37FE0.

Зауважу, що якщо описані особи дійсно є працівниками міліції, то їхній 
непрофесіоналізм, незнання законів та відомчих актів, що регламентують 
права та повноваження працівників міліції, грубість та хамство по відно-
шенню до громадян, в інтересах яких вони й мають працювати, свідчать 
про вкрай низький рівень підготовки особистого складу харківської 
міліції.

З огляду на вищеозначене, вимагаю:

– ретельної перевірки викладеної у скарзі інформації, перевірки відповід-
ності кваліфікаційним вимогам працівника міліції Луговського Віктора 
Сергійовича, встановлення особи іншого працівника міліції, який 7 трав-
ня вчиняв неправомірні дії у вагоні № 15 потягу Москва–Сімферополь,

– притягнення обох вказаних працівників міліції до дисциплінарної від-
повідальності,

– впровадження заходів, які сприятимуть попередженню подібних пору-
шень з боку працівників харківської міліції у майбутньому.

Матеріали службової перевірки прошу надати мені для ознайомлення.
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Відповідь на цю скаргу прошу надіслати у передбачений чинним законо-
давством термін на адресу…

З повагою, 
костянтин рєуцький

09.05.2013 р.
Автор: Костянтин Рєуцький

Коментар «ПЛ»

Вже скільки разів твердили світу, тобто – правоохоронцям, що 
етнічний профайлінг (коли працівниками міліції безпідставно перевіря-
ються документи, що посвідчують особу, у іноземців і громадян України 
«неслов’янської» зовнішності) є незаконною дискримінаційною практи-
кою. Однак, все марно – означена практика залишається повсякденною.

Хоча у своїх заключних зауваженнях, наданих Україні комітетом ООн 
з ліквідації расової дискримінації у 2011 році, прямо наголошується: «Ко-
мітет наполягає на тому, щоб держава-учасниця забезпечила запобігання 
расового або етнічного профілювання з боку міліції протягом проведення 
перевірки документів іноземців або, так званих, видимих меншин».

Для досягнення цієї мети Комітет рекомендує державі провести 
розслідування та притягнути до відповідальності винних у скоєнні 
подібних актів, незалежно від їх офіційного статусу, а також продов-
жити поширення тематичного навчання з прав людини серед спів-
робітників Міністерства внутрішніх справ.

Юрій Чумак

у тернополі торгаш-азербайджанець 
побив родичку тягнибока

Джерело: «Коментарі: Чернівці»
http://chernivtsi.comments.ua/news/2013/05/14/152957.html
14.05.2013

анар Меджидов напав на двох місцевих дівчат: однією з них виявила-
ся 19-річна працівниця Тернопільської облради і близька родичка лідера 
ВО «Свобода».
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Як передає «Молодий буковинець», після інциденту Софія Гусак звер-
нулася до міліції.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік спочатку приставав, а потім на-
пав на Софію та її подругу Христину біля будівлі готелю «Україна» в центрі 
Тернополя.

наразі Софія знаходиться в лікарні із забоєм живота, грудей, щелепи, 
а також синцями на плечах.

Справою займаються правоохоронці.
Також відомо, що анар Меджидов – місцевий бізнесмен, власник 

кіосків з торгівлі фруктами та овочами.

Comments.UA

«свобода» вимагає від Мвс взяти під особливий контроль 
розслідування брутального нападу, 
здійсненого в тернополі злочинцями-іноземцями

Джерело: Офіційний сайт ВО «Свобода»
http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/038999/
14.05.2013

9 травня 2013 року близько 23-ї години біля входу в будинок, де 
розташований офіс Тернопільської міської організації Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода», стався брутальний напад на двох українок. Звістка 
про побиття азербайджанцем Анаром Меджидовим та його поплічника-
ми – вихідцями з африканських країн двох українських дівчат сколихнула 
Тернопільщину. Одна з постраждалих – наша посестра свободівка Со-
фія Гусак – отримала серйозні травми і зараз перебуває в лікарні. У неї 
діагностовано струс мозку та важкі забої грудної клітки, дівчина неодно-
разово непритомніла.

при виході з під’їзду, де розташований офіс Тернопільської міської 
організації ВО «Свобода», Софія Гусак та Христина Сторожук почули по-
заду себе принизливі вигуки чоловіків, які намагалися наздогнати їх. не 
звертаючи уваги на образливі вислови на свою адресу, дівчата прямували 
до виходу. проте молодиків не влаштувало, що їхню «увагу» ігнорують, 
тож вони вирішили застосувати до українок силу. найнахабнішим виявив-
ся азербайджанець Анар Меджидов, який не посоромився, схопивши за 
коси, штовхнути українку й кинути на землю. коли ж її подруга кинулась їй 
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на допомогу, то отримала кілька ударів черевиком у живіт і грудну клітку. 
на крики про допомогу зреагували відвідувачі арт-кав’ярні, розташованої 
поруч. побачивши хлопців, які кинулися на допомогу дівчатам, нападники 
заховались у машині, що стояла поруч, і намагались утекти. проте усі, хто 
прибіг на допомогу, вже не мали наміру відпускати злочинців. Українські 
хлопці обступили машину і заблокували бандитам шлях до втечі. Від са-
мосуду знахабнілих бандитів врятували лише заблоковані в машині двері. 
проте навіть після приїзду міліції анар Меджидов телефонував комусь зі 
своїх знайомих і давав вказівки терміново приїжджати, нібито прихопив-
ши з собою зброю, продовжував погрожувати дівчатам, поводився зух-
вало. на разі одну з постраждалих госпіталізовано до нейрохірургічного 
відділення обласної університетської лікарні.

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» вимагає від правоохоронців 
взяти під особливий контроль розслідування цієї резонансної справи 
та не дозволити зловмисникам уникнути відповідальності.

«нинішня влада теж працює на знищення українського народу. пас-
порт українського громадянина може отримати хто завгодно, в тому чис-
лі й такі покидьки, як цей бізнесмен Меджидов. показовим є те, що не ли-
ше він, а й ті, кого привели «для масовки» під час упізнання, викрикували 
в бік потерпілої дівчини образи й погрози, бо почувають себе недотор-
канними. «Свобода» не дозволить злочинцям уникнути відповідальності 
й домагатиметься справедливого покарання для них»,– зазначив голова 
Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Володимир Стаюра.

Прес-служба Тернопільської обласної організації ВО «Свобода»

Бизнесмена, подозреваемого в избиении 
родственницы тягнибока, выпустили из изолятора

Джерело: «КП в Украине»
http://kp.ua/daily/160513/394051/
16.05.2013

35-летний предприниматель из Тернополя анар Меджидов будет до-
жидаться приговора суда по делу о хулиганстве на свободе. Суд отпустил 
его под домашний арест.

Об этом «комсомольской правде» рассказал глава азербайджанской 
общины Тернопольской области адалят исмаилов.
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– анара отпустили до суда,– сказал исмаилов корреспонденту «кп».– 
Я общался с его братом. их семья очень сожалеет о случившемся. Угроз 
в адрес анара не поступало, и мы постараемся этого ни в коем случае не 
допустить.

напомним, неприятный инцидент случился в самом центре Терно-
поля, вечером 10 мая.

две подруги – София Гусак и Христина Сторожук выходили из офиса 
местной «Свободы», где столкнулись с Меджидовым. по их словам, он об-
ратился к девушкам с недвусмысленным предложением. а когда получил 
резкий ответ, обозвал их. а затем избил. Свидетелями инцидента стали 
посетители кафе, что неподалеку. и если бы не прибывший на место на-
ряд милиции, толпа могла бы растерзать азербайджанца и его спутников 
(по слухам, африканцев).

позже выяснилось, что одна из пострадавших девушек – София Гу-
сак работает в Тернопольском областном совете. Молодая девушка воз-
главляет отдел по обеспечению деятельности руководства облсовета. 
София – член местной «Свободы». Более того, местная пресса уверяет, 
что девушка приходится двоюродной племянницей Олегу Тягнибоку. Ее 
подруга – Христина Сторожук – студентка местного ВУЗа.

В воскресенье девушка опознала своего обидчика. Его задержали. 
по слухам, у Меджидова довольно прибыльный бизнес. Он владеет ларь-
ками с фруктами и овощами на местном рынке. инцидент вызвал бурю 
эмоций среди местных жителей. к счастью, пока только в интернете.

пользователи буквально забросали личную страницу Меджидова 
Вконтакте нецензурными словами, руганью, угрозами.

Сейчас страничка Меджидова в Сети – чиста и заблокирована. Види-
мо, все угрозы удалил сам Меджидов. пользователь много времени про-
водит «он-лайн», но на сообщения корреспондента «кп» не ответил.

Если его вину докажут, Меджидову грозит до пяти лет тюрьмы. В ми-
лиции считают, что конфликт – бытовой, и искать в нем подоплеку на почве 
национальности не стоит. а вот в тернопольской «Свободе» так не считают.

– паспорт гражданина Украины может получить кто угодно, в том 
числе и такие, как этот бизнесмен Меджидов,– говорит глава Тернополь-
ской областной организации ВО «Свобода» Владимир Стаюра.– показа-
тельно то, что не только он, а и те, кого привели «для массовки» во время 
опознания, выкрикивали в адрес потерпевшей девушки обиды и угрозы, 
потому что чувствуют себя неприкосновенными. «Свобода» не позволит 
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преступникам избежать ответственности и будет требовать справедли-
вого наказания для них.

Другое мнение 
«Анар просто пытался познакомиться с девушкой»

азербайджанские сайты активно распространяют информацию о том, 
что семья Меджидова очень сожалеет о том, что поддался на провокацию.

Об этом сообщил глава азербайджанской общины крыма рагим Гумба-
тов, который разговаривал по телефону с братом Меджидова – Мубаризом.

– по словам брата, анар попытался познакомиться с девушкой, одна-
ко в ответ услышал высказывания расистского характера, оскорбляющие 
человеческое достоинство,– передает слова Мубариза Меджидова сайт 
1news.az�,– но оскорбительные слова девушек, провоцировавших анара, 
не оправдывают его поступок. Он приносит свои извинения девушкам и их 
родителям, всем, кто был возмущен его поступком. Я также считаю, что он 
был не прав, и со своей стороны приношу девушкам свои извинения.

родные Меджидова утверждают, что есть очевидцы, которые виде-
ли, как все происходило.

– Считаю, что анар Меджидов обязан на коленях просить прощения 
у девушки, на которую поднял руку, должен возместить ей моральный 
и материальный ущерб,– добавил рагим Гумбатов.

Маргарита Чимирис

резонансная драка в тернополе: крестница тягнибока 
лежит в больнице под охраной

Джерело: «КП в Украине»
http://kp.ua/daily/230513/395124/
23.05.2013

Конфликт между бизнесменом и девушками мог бы пройти незамет-
но. Если бы жертвы не оказались националистками, а обидчик – урожен-
цем Азербайджана.

� http://www.1news.az/society/incidents/20130515021137758.html
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Мирный город?

– Тернополь – мирный город, а его жители – лояльные,– убеждает 
меня известная журналистка, специалист по связям со СМи местного 
облсовета Татьяна Тарасенко.– азербайджанцы у нас давно живут, гру-
зины есть, таджики, арабы, африканцы учатся. к ним хорошо относятся. 
а исключения всегда будут.

У Софии Гусак – личный кабинет в областном совете… 
и страничка в соцсети с расистскими высказываниями

Одно из таких исключений год назад шокировало толерантную Евро-
пу. «новая тернопольская газета» в статье о драке между арабами и афри-
канцами назвала всех обезьянами, дополнив публикацию фотоколлажем, 
на котором шимпанзе в футболке обнимает хохочущую блондинку. после 
вала критики газетчики извинились, но осадок остался. Теперь скандал 
имеет все шансы разгореться с новой силой.

день победы–2013 в Тернополе выдался знойным: избитые депута-
ты, дымовые шашки, оскорбления, аресты. но подобными провокациями 
горожан не удивить.

– Одни нарываются, у вторых – руки чешутся,– емко характеризуют 
потасовку у Вечного огня между коммунистами и националистами мест-
ные журналисты.

Обычных, то есть аполитичных, жителей мирного города на митинге 
было немного. Устали от вялотекущей войны за «правильную» историю 
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и предпочитают наблюдать за ней со стороны. но событие с националь-
ной окраской, которое случилось в городе в тот же вечер, прозвучало на 
всю страну.

В самом центре Тернополя, в здании бывшей гостиницы «Украина», 
34-летний уроженец азербайджана с украинским паспортом анар Мед-
жидов подрался с 24-летней Софией Гусак и 19-летней Христиной Сторо-
жук. Обе девушки оказались активистками «Свободы». а София, по сло-
вам нардепа игоря Мирошниченко, еще и крестницей Олега Тягнибока.

итог: жертвы жалуются на сотрясения и синяки, обе под круглосу-
точной охраной. Меджидов пару дней провел в иВС, а теперь сидит под 
домашним арестом, опасается провокаций. Ему грозит пять лет тюрьмы. 
«Свобода» требует справедливого наказания для обидчика девушек, не 
забыв напомнить, что нынешняя власть раздает паспорта кому попало. 
а местные азербайджанцы и африканцы спешно собирают чемоданы 
и не рискуют гулять по улицам, когда стемнеет.

Под носом «Свободы»

интересная деталь: Чп случилось в здании, где располагается глав-
ный офис местной «Свободы» и кабинеты других оппозиционных сил. 
Вместе с Меджидовым участниками конфликта стали два африканца, ко-
торые, почуяв неладное, сбежали. почему же иностранцы поздно вече-
ром на свой страх и риск отправились в офис «Свободы»?

– анар в тот вечер пришел ко мне на процедуры,– вспоминает рус-
лан п., врач-стоматолог, свидетель тех событий.– когда мы выходили, по-
дошли два африканца – спрашивали расценки на услуги. после этого они 
и анар стали спускаться вниз по лестнице, где и столкнулись с девушками 
из «Свободы».

руслан работает в том же здании – в небольшом стоматкабинете на 
третьем этаже, как раз над офисами этой партии. С Меджидовым знаком 
с детства, говорит, что он человек слова и дела. и никогда в жизни просто 
так не поднял бы руку на женщину.

– Я шел немного позади, поэтому не видел всего, к тому же в здании 
было очень темно,– говорит мужчина.– но слышал, как одна из девушек, 
София, намеренно дразнила анара скверными словами. Он вспылил не 
сразу, сделал замечание. но она продолжала гнуть свою линию. То, что 
эти девушки кричали в адрес анара и африканцев, просто в голову не ук-
ладывается: «обезьяны» – это самое приличное, пожалуй.
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Всю потасовку руслан не видел. Вспоминает, что уже на улице анар 
схватил одну из них – как оказалось, Христину – за волосы. а София побе-
жала за подмогой в ресторан за углом.

– В это время анар успел забросить в машину вещи, но к нему тут же 
подбежали человек десять «свободовцев»,– говорит руслан.– Все были 
пьяные. Они его били, София колотила его машину. Я растягивал их как 
мог. София все руки мне исцарапала. не знаю, успел ли он ее ударить, но 
она была в ярости. Хотя я не удивлен. Говорят, стала так себя вести, после 
того как ее родственник пришел во власть.

Христина Сторожук – будущий педагог 
с четкой гражданской и политической позицией 

Фото: соцсети



II. Переслідування окремих груп неетнічних українців

8�

«Я сужу людей по цвету кожи»

У 24-летней Софии Гусак личный кабинет в облсовете. девушка за-
ведует отделом по обеспечению работы начальства – организовывает 
встречи, командировки, отвечает за открытки в дни рождения, цветы, по-
дарки. Говорят, имеет крутой нрав. но свою работу делает хорошо.

– В облсовете она – с 19 лет,– рассказывают коллеги девушки.– Была 
помощницей соратника Тягнибока – экс-главы облсовета кайды (ныне 
нардепа). Здесь ее старались не трогать, не критиковать. Мало ли что…

У Софии два высших образования. Ее страничка в социальной сети 
«Вконтакте» довольно популярна. Одна из записей – цитата из мульт-
фильма «Симпсоны»:

«– Гомер, ты не знаешь, какой у меня цвет глаз?
– а красивый это цвет?
– Гомер!!!
– не переживай, Мардж! Я не сужу людей по цвету глаз, я сужу людей 

по цвету кожи!»
дальше девушка разместила не менее красноречивую запись – ста-

рое фото Элиотта Эрвитта 1950 года, на котором видна шокирующая раз-
ница между умывальниками для людей с разным цветом кожи. Снимок 
называется «Белые и цветные».

Симпатичная, образованная, молодая чиновница высокого ранга 
и при этом расистка, готовая даже по лицу получить, но оскорбить чело-
века другой расы или национальности?

Ее подруга Христина Сторожук, которая в тот вечер была рядом, 
ведет не менее активную политическую жизнь. изучает английскую фи-
лологию в Тернопольском педагогическом университете. Общественная 
активистка «Свободы». Ведет несколько политических блогов. Одна из 
записей – о нежелании тернопольских молодых националистов видеть 
в своем городе российского рэпера Тимати. Мол, нечего сеять здесь «чер-
ную» культуру.

– Христинка попала в передрягу возле офиса «Свободы»? неуже-
ли? – удивляется Степан Мохорук, директор Тернопольской школы 
№ 23, которую девушка окончила два года назад.– Я хорошо ее помню, 
знаю ее родителей – спокойные, уравновешенные люди. радикальных 
взглядов за ними не замечал. да и Христинка никогда не была крайней 
националисткой.
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После такой обложки центральной газеты области 
о Тернополе заговорил весь мир

«В милиции клялся аллахом, что зарежет»

Мои просьбы о встрече или телефонном разговоре обе жертвы дра-
ки проигнорировали. Софию удалось отыскать в нейрохирургическом 
отделении Тернопольской областной больницы. Она лежит в VIP-палате 
под круглосуточной охраной. палата усыпана цветами. девушка смотрит 
телевизор, читает новости в интернете. С одного взгляда трудно понять, 
насколько тяжелое ее состояние. по сообщениям ее однопартийцев, 
у Софии сотрясения, ушибы груди, живота, челюсти, синяки с кровоиз-
лияниями на руках.

но сама рассказывать о подробностях того вечер девушка катего-
рически отказывается. на мою просьбу пообщаться она резко взглянула 
на охранника и указала на дверь. В считаные секунды меня выставили 
за порог.

– Она не хочет ни с кем встречаться,– рассказывает знакомый девуш-
ки – журналист местной газеты «RIAплюс» андрей Шкула.– Я убедил ее 
рассказать о тех событиях с огромным трудом. по словам Софии, в тот 
вечер они с Христиной задержались в партийном офисе – обсуждали 
мероприятия ко дню матери. а когда выходили на улицу, столкнулись на 
лестничной клетке с четырьмя мужчинами – азербайджанцем, двумя аф-
риканцами и украинцем.

Журналисту девушка сказала, что агрессию у азербайджанца вызва-
ло ее нежелание знакомиться с ним. В ответ на отказ он якобы несколько 
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раз ударил Софию ногой в живот и грудь, а ее подругу толкнул на землю. 
после чего спрятался в своем «БМВ», откуда угрожал своим жертвам.

– даже в отделении милиции он кричал, что зарежет меня,– вспоми-
нает София.– клялся аллахом!

именно из-за боязни мести Меджидова девушки попросили кругло-
суточную охрану. Ведь, по их мнению, у него могут быть солидные связи.

«Мы и наши дети – украинцы»

интернет запестрел некорректными заголовками, где анара едва ли 
не называли кавказцем-дикарем. Маховик оскорблений запустился, слов-
но по отработанной схеме. Глава азербайджанской общины Тернополя 
адалят исмаилов недоумевает, откуда у людей столько агрессии к анару 
и «неукраинцам». Ведь в Тернополе они живут давно, наивно полагали, 
что ассимилировались. Главный аргумент у азербайджанцев прост: еще 
двадцать лет назад и жители Тернополя, и азербайджанцы были гражда-
нами одной страны. анар тоже переехал в этот город в начале 90-х, тогда 
же и получил гражданство.

– Я в панике от того, что пишет местная пресса! почему его назвали 
иностранцем? – нервничает родной брат Меджидова Мубариз.– Мы, на-
ши дети, жены – украинцы! Жена анара преподает математику в школе. 
Сам анар, кстати, сейчас учится заочно во львовском вузе на историка. 
на него набросились те, кто, вместо того чтобы работать, готовы стоять 
сутками на митингах. Бездельники!

Мубариз уверяет, что никаких палаток на рынке с фруктами, как пи-
сала об этом местная пресса, у его брата нет.

– Он поставляет цитрусовые на оптовую базу в киев из польши,– го-
ворит Мубариз.– Там у него бизнес, есть вид на жительство.

– но ведь синяки у девушек ненарисованные? разве можно на жен-
щину руку поднимать? – пытаюсь найти истину в этой истории.

– не бил он ее. Говорит, вспылил, толкнул. Я ему верю,– оправдывает 
Мубариз брата.– конечно, был не прав и должен извиниться. но не линче-
вать же его за это! почему-то никто не говорит о том, что его тоже избили. 
на глазу синяк. Мы побои сняли и заявление в милицию написали. Будем 
требовать наказать виновников.

кстати, сам анар, как и его «жертвы», на контакт не идет. по словам 
брата, он сидит дома, расстроен. к тому же боится провокаций. Странич-
ку Меджидова после случившегося забросали оскорблениями, угроза-
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ми, гнусными картинками. изощрялись в ругани все – и парни, и девушки. 
не перейдут ли виртуальные угрозы в реальные?

– Мы этого не допустим,– уверяет глава азербайджанской общины.– 
почему в случае конфликта нас сразу записали в торгаши? Многие давно 
отошли от этого бизнеса. а есть и очень уважаемые люди – например, 
заведующий онкологическим отделением. Он тоже азербайджанец, при 
этом прекрасный врач. Украинцы – мирный народ. а на необдуманные 
поступки их толкают отдельные политики.

Впрочем, надежд на тихую, размеренную соседскую жизнь вместе 
с этническими украинцами у азербайджанцев с каждым годом все мень-
ше. Многие собирают чемоданы домой. Вслух говорят, что причина – спо-
койная обстановка на родине, там теперь и бизнес вести можно. но за 
глаза признаются, что опасаются: через пару лет в Украине, особенно за-
падной ее части, иной цвет кожи, разрез глаз, язык, акцент могут стать 
причиной больших неприятностей.

Анар Меджидов будет ждать решения суда 
под домашним арестом. 

Фото: соцсети

Только цифры

За год в Тернополе на иностранцев составили 51 протокол об адми-
нистративной ответственности. пять человек принудительно выслали 
домой.



II. Переслідування окремих груп неетнічних українців

��

Официально

– по факту случившегося начали уголовное производство по статье 
«Хулиганство»,– говорит начальник ЦОС УМВд в Тернопольской области 
петр колиснык.– информацию внесли в Единый госреестр досудебных 
расследований. но я вас уверяю: это абсолютно бытовой конфликт.

Комментарий правозащитника 
«Приезжают, не зная политических тонкостей»

Тернополь славится не только большой общиной азербайджанцев. 
В городе учатся несколько сотен иностранцев из нигерии, Ганы, конго, 
ирака. В основном это студенты медицинского и технического универ-
ситетов. В общежитиях они стараются не селиться, снимают квартиры. 
по улицам ходят группками. Многие ради дружбы с украинцами вместо 
русского изучают украинский, и это довольно неплохо выходит. Случай-
но зацепив меня в маршрутке рюкзаком, темнокожий парень без акцента 
произнес «Вибачте!»

– азербайджанцы живут здесь давно. Они – небедные люди и могут 
себя защитить,– говорит глава Тернопольской правозащитной группы 
Владимир Шевченко.– а вот темнокожие студенты и арабы часто едут 
в Украину и Тернополь, не имея огромных денег (на одного студента 
в африке может работать вся семья) и не зная политических тонкостей. 
То есть не улавливают ту грань, за которой понятие национализма под-
меняют нацизмом. Они знают о напряженных отношениях власти и оп-
позиции. кстати, большинство поддерживают последних. переживают за 
Тимошенко. но наши люди часто наживаются на них – сдают квартиры 
в два раза дороже, чем своим. их могут без весомых причин отчислить 
из вузов. потом восстановить, но уже за отдельную плату. к ним часто не-
справедлива милиция – например, могут рассказать им, что иностранцам 
запрещено гулять по городу после 22 часов вечера, или без видимой на 
то причины потребовать документы. но самое главное – это, пожалуй, 
сложное отношение людей.

Другое мнение

Глава Тернопольской областной организации ВО «Свобода» Владимир 
Стаюра: «Мы переживаем за жизнь девушек, поэтому наняли им охрану».



Злочини на ґрунті ненависті в Україні

��

Фото: doba.te.ua.

– Мы возмущены решением суда отпустить Меджидова под домаш-
ний арест. но будем требовать справедливого наказания для него. наших 
парней – «свободовцев» держат в камерах ни за что, а он – на воле. Вер-
сия его родных и друзей о том, что девушки были пьяны и сами спровоци-
ровали конфликт,– это лишь способ защиты. Мы знаем, что он делал – уг-
рожал всех порезать, порвать. Человек, каким-то образом получивший 
украинский паспорт, поднял руку на украинскую женщину. а это недопус-
тимо. Более того, он угрожал отомстить Софии и Христине.

Сейчас София – в больнице, у нее – сотрясение мозга, головокруже-
ния. С ней все время находится охранник из частной фирмы. Услуги опла-
чивает «Свобода».

Христине лучше, она – дома. но, опасаясь за нее, мы попросили на-
ших активистов в случае чего быть начеку. В целом мы считаем, что конф-
ликт – бытовой и искать политическую подоплеку в нем не стоит. но если 
на нашей гостеприимной земле люди другой национальности позволяют 
себе такое, с этим нужно бороться.

Маргарита Чимирис
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анар Меджидов за побиття двох дівчат у тернополі сидить 
під домашнім арештом

Джерело: Новини Тернополя «Погляд»
http://poglyad.te.ua/podii/anar-medzhydov-za-pobyttya-dvoh-divchat-u-ternopoli-sydyt-
pid-domashnim-areshtom/
06.06.2013

Через побиття двох дівчат, азербайджанець з українським паспор-
том анар Меджидов сидить під домашнім арештом. про це сказав началь-
ник Тернопільського міського відділу внутрішніх справ Олександр Хілюк 
на сесій міської ради 6 червня.

За його словами до кінця місяця справу передадуть, мабуть до суду. 
а суд вже поставить крапку.

нагадаємо, 10 травня пізно ввечері у Тернополі азербайджанець по-
бив двох дівчат – свободівок Софію та Христину. Чоловік не скупився на 
образливі слова в сторону слабкої статі, при цьому одну з них неоднора-
зово бив ногою в груди і голову. коли на допомогу кинулися як відвідувачі 
закладів «коза» та «Файне» місто, нападник пригрозив їм фізичною роз-
правою з використанням зброї.

І брат анара, і очільники спільноти азербайджанців у Тернополі про-
сять вибачення за те, що чоловік застосував силу до жінок. проте рідні 
пана Меджидова заперечують, що він бив тернополянок. Сам конфлікт, як 
переконують, виник з вини дівчат. постраждалі говорять інше.

Меджидов vs Гусак (версія газети «20 хвилин»)

кавказець побив двох тернополянок

Джерело: «20 хвилин»
http://20minut.ua/Novyny-Ternopolya/Podii.html
13.05.2013

Забої живота, грудей, щелепи а також синці на плечах – такі наслідки 
«спілкування» тернополянок та іноземця.

Чоловік напав на жінок увечері 9 травня після того, як отримав гру-
бу відмову від пропозиції познайомитись. Одна з дівчат зараз в лікарні. 
Справою займаються правоохоронці. проте навіть при міліції громадя-
нин азейбарджану клянеться аллахом зарізати і дівчат і свідків події.
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деталі жахливого для Тернополя випадку, а також про самого «ге-
роя» читайте в № 20 «RIA плюс» від 15 травня.

«Присягаюсь, я тебе заріжу!»

Джерело: «20 хвилин»
http://20minut.ua/Novyny-Ternopolya/Podii/10276523
18.05.2013

Анар Меджидов, якому тернополянки Софія та Христина відмовили 
на пропозицію познайомитись, озвірів. Христину, зловивши за волосся, ки-
нув до землі, Софію відлупцював ногами. Дівчата лікуються. Одна вдома, 
інша – у лікарні. А чоловік навіть у присутності міліціонерів і далі погрожу-
вав жінкам та свідкам.

Він схопив Христину за волосся і різко потягнув назад. Вона впала,– 
розповідає одна із постраждалих, Софія Гусак.– декілька разів вдарив її 
до землі. Я хотіла відтягти подругу. а чоловік вдарив мене ногою у живіт. 
коли піднялась, він ще раз вдарив – вже у груди.

Від удару Софія впала на коліна. Тоді іноземець відпустив Христину, 
схопив за плечі Софію і почав сильно трусити. дівчата почали кричати, 
щоб їх хтось врятував…

Таку агресію в чоловіка викликало те, що дівчата проігнорували його 
грубу пропозицію познайомитись. наступні події були не менш жахливі…

Чоловік бив і погрожував

Виник конфлікт увечері 9 травня у приміщення колишнього готелю 
«Україна».

– Близько 23-ї години ми виходили з офісу «Свободи» в готелі «Украї-
на»,– каже Софія.– Там затримались – обговорювали заходи до дня матері. 
на сходах готелю почули чоловічі голоси. Там суцільна темрява, ми нічо-
го не бачили. Один із чоловіків російською з акцентом запропонував по-
знайомитися. Ми не відповіли, почали швидше йти. Тоді він закричав: «Гей 
ви, …, я вам говорю! Йдіть сюди!». Це все – із лайкою. після таких образ ми 
їм різко відмовили і пішли далі.

Чоловікові, який хотів познайомитися, та його друзям, вочевидь, аг-
ресивна відмова дівчат дуже не сподобалася.

– Один з них крикнув: «ловіть їх!»,– пригадує потерпіла. під час 
розповіді в дівчини тремтять руки.– почули за собою тупіт. Я сказала 
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Христині: «Біжимо!». Та за декілька метрів від «України» вони наздогнали 
мою подругу. Чоловіків було четверо: кавказець, двоє афроамериканців 
та один українець. Його я впізнала – він також має офіс у цьому готелі. 
Троє стояли. Бив лише кавказець. Я ніколи не бачила такої агресії і тако-
го ставлення чоловіка до жінок. Мені здалось, що принижувати і товкти 
дівчат для нього – звична справа. на наші крики повибігали люди із роз-
важальних закладів, що поруч.

коли з’явилися свідки, агресивний чоловік трохи заспокоївся. Сів 
у позашляховик BMW із польськими номерами. Софія тим часом встигла 
зателефонувати на 102.

– Він хотів утекти, але люди, які повиходили, заблокували машину,– 
продовжує дівчина.– У цей час до мене підійшов його друг і почав пог-
рожувати. Сказав, що я не знаю, з ким зв’язалася. І що нас всіх поріжуть. 
коли кавказець зрозумів, що поїхати йому не вдасться, а міліції ще не 
було, то почав кудись телефонувати і кричати: «Беріть дула і швидко сю-
ди!». Я дуже злякалась. За декілька хвилин білим «Мерседесом» під’їхав 
ще один чоловік. Сказав, що він – міліціонер. Також погрожував. Сказав, 
що нам «краще не рипатись», бо вони все «порішають». Згодом приїхали 
правоохоронці. Ми з Христиною та кілька свідків пішли з ними. Іноземця 
повезли машиною.

У міліції дівчата плакали. Їм було, як зізнались, страшно і боляче від 
отриманих травм. Та згодом стало ще лячніше.

– нас всіх посадили в холі міського відділу,– каже пані Гусак.– Христи-
на пішла давати пояснення, а я і свідки залишились сидіти. Цей іноземець 
підходив до всіх і кричав у присутності міліціонерів, що всіх перестріляє, 
що він «тримає» ринок і нам усім буде зле. Ми просили правоохоронців 
його заспокоїти, але вони сказали, що нічого не можуть зробити. коли мої 
дані записали в журнал чергового, іноземець скористався тим, що право-
охоронець відлучився. підійшов до журналу і переписав мої дані та адре-
су. Сказав: «присягаюсь аллахом, я тебе заріжу!». Я знову заплакала. потім 
мене провели у кабінет слідчого.

Травми живота, грудей, щелепи

Опитування свідків у міліції закінчилось пізно вночі. Всі учасники, в то-
му числі й нападник, роз’їхались. дівчата звернулись у міський травмпункт.

– лікар виявив у мене забої живота, грудей, щелепи,– продовжує Со-
фія.– Також синці з крововиливами на руках. Які травми були у Христини, 
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вже й не пам’ятаю. наступного дня, 10 травня, слідчий запросив мене дати 
пояснення. Христина не змогла піти – погано почувалася. У неї паморочи-
лося у голові, була рвота. коли я вийшла від слідчого, мені теж стало зле. 
на вулиці, біля міськвідділу, я втратила свідомість. перехожі допомогли 
прийти до тями. Якось дійшла до офісу, а вже звідти мене відвезли у трав-
мпункт. Там одразу госпіталізували. повиписували ліків. на кілька годин 
поклали під крапельницю. З міської лікарні перевели в обласну. Там вия-
вили струс мозку. Тепер лікуюсь.

У слідчого Софія з’ясувала, хто її кривдник. ним виявився громадя-
нин азербайджану анар Меджидов.

– Як я зрозуміла, у цього чоловіка вже були проблеми з законом,– 
продовжує дівчина.– Його притягали за хуліганські дії і завдання важ-
ких тілесних ушкоджень. Я дійсно боюсь цієї людини. Він знає мої дані. 
не боїться відповідальності. каже, що має «знайомства» і робить, що 
хоче. навіть під час упізнання в міськвідділі, за два дні після побиття, він 
продовжував погрожувати і присягатися аллахом, що мені не жити. крім 
того, до міліції він ходить із друзями-кавказцями, які чекають на вулиці. 
Вони також викрикували погрози на мою адресу.

анара Меджидова ми відшукали в соцмережах. Його сторінки є в ме-
режах «Однокласники» , «Вконтакті», Facebook і навіть на сайті знайомств. 
Його впізнали і скривджені дівчата. Чоловікові 34 роки, він родом з азер-
байджанського міста астара. Має вищу освіту, неодружений. Судячи з фо-
то на його сторінках, багато подорожує, має свій бізнес, любить відпочи-
вати у ресторанах. на сторінках двох соцмереж ми написали іноземцеві 
(номера його телефону не знайшли – прим. ред.) повідомлення з пропози-
цією розповісти, що сталося того вечора. Та на час виходу газети відповіді 
не отримали, хоча чоловік і був онлайн близько 23:00 13 травня.

навідалися ми і на Центральний ринок із надією, що продавці впізна-
ють чоловіка, розкажуть, чим він живе і чи схильний до агресії.

– Бачила декілька разів,– каже продавчиня, яка торгує всіляким побу-
товим дріб’язком на ринку з боку вулиці Живова.– наче культурний такий 
чоловік. Ви краще на куті розпитайте – там азербайджанці продають.

Та продавці-іноземці не впізнавали свого співвітчизника.
– ні, не бачив його,– відповів торговець-азербайджанець з овочево-

го ринку. Хоча сказав він це невпевнено, перезирнувшись з колегою.
Стверджували, що не впізнають і не знають кривдника тернополянок 

(бо ж ми і прізвище називали – прим. ред.), й інші продавці-кавказці.
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– За цим випадком правоохоронці розпочали кримінальне провад-
ження за частиною третьою статті 296 кримінального кодексу Украї-
ни,– повідомили 13 травня у відділі зв’язків із громадськістю обласної 
міліції.– Інформацію внесли в Єдиний державний реєстр досудових роз-
слідувань.

на час слідства іноземець перебуває під вартою. коли справа потра-
пить до суду, то, згідно з цією статтею кримінального кодексу, пан Меджи-
дов може сісти на строк від двох до п’яти років.

Ми відстежуємо цю тему. про нові факти чи результат досудового 
розслідування напишемо у наступних публікаціях.

Нова інформація

після виходу публікації в редакцію звернувся анар Меджидов. Чо-
ловіка відпустили з камери тимчасового тримання, але до судового засі-
дання по кримінальній справі його помістили під домашній арешт.

– Вы всей правды не знаете, это провокация,– повідомив про події 
9 травня пан анар.

наступного дня ми зустрілись з братом пана анара Мубарізом Мед-
жидовим. Чоловік вибачився за поведінку брата, але запевнив: «Хоч анар 
і застосував силу до дівчат, але ногами чи кулаками їх не бив». Сам ж кон-
флікт, наполягає чоловік, спровокували самі тернополянки.

Версію подій озвучену Мубарізом Меджидовим та про нові факти 
у справі читайте в «RIA плюс» № 21 від 22 травня.

одесские футбольные фанаты жестоко избили армянина. 
Милиция бездействует

Джерело: «Tаймер»
http://timer.od.ua/news/odesskie_futbol_nie_fanati_jestoko_izbili_armyanina_militsiya_ 
bezdeystvuet_275.html
15.05.2013

Шестеро футбольных фанатов после матча «Черноморец»–«Днепр» 
12 апреля 2013 года жестоко избили одессита армянской национальности. 
По его словам, в милиции нападавших искать не хотят.

левон к., обратившийся в редакцию ТаЙМЕра, рассказывает, что на 
него напали на пересечении канатной и переулка нахимова после мат-
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ча – видимо, фанаты как раз возвращались со стадиона в парке Шевченко. 
по его словам, ему выкрутили руку и сбили с ног, после чего двое напа-
давших удерживали его на земле, пока остальные избивали. Экзекуция 
сопровождалась оскорблениями и выкриками нацистского характера.

В Еврейской больнице врачи констатировали сотрясение мозга, 
а также многочисленные ушибы. С этими документами левон отправился 
в Шевченковский отдел милиции.

к его удивлению, принимать заявление сотрудники милиции отказа-
лись и предложили ему найти обидчиков самостоятельно – мол, найдёшь, 
тогда мы ими займёмся. То же самое повторилось и в приморском райот-
деле, куда он обратился потом. В конечном итоге заявление так и не было 
принято, запись в Единый реестр досудебных расследований не сделана, 
расследование, соответственно, не ведётся.

левон надеется, что действия правоохранителей связаны с баналь-
ным нежеланием брать на себя хлопоты по расследованию, а не с жела-
нием дать неонацистам уйти от ответственности.

Є В Р е Ї

у рівному побили керівника єврейської громади

Джерело: «ЗІК» (Західна інформаційна корпорація)
http://zik.ua/ua/news/2012/09/27/370636
27.09.2012

У п’ятницю ввечері в рівному поблизу входу в приміщення благодій-
ного центру «Хесед» був побитий директор центру і голова рівненської 
єврейської громади Геннадій Фраєрман.

про це повідомляє власкор Іа ZIK.
Як вдалось з’ясувати Іа ZIK, у представника єврейської месіанської 

громади Олега абатурова, за інформацією потерпілого, до нього підійш-
ло три молодика, які повідомили, що шукають євреїв. на що Фраєрман 
їм відповів: «Я єврей». після цих слів чотири невідомих почали бити пана 
Геннадія, вигукуючи нецензурну та образливу лексику в його адресу.

на місце події правоохоронці прибули досить оперативно після 
виклику представників «Хеседу». Затримати злочинців не вдалось.
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Геннадій Фраєрман був доставлений до міської лікарні. Телефон пана 
Фраєрмана не відповідає на дзвінки.

представники єврейської громади рівного не виключають, що такі дії 
є продовженням антисемітських проявів, які мали місце у рівному нещодав-
но. Так, у місті в урочищі Сосонки було здійснено наругу над пам’ятником 
жертвам Холокоста. Тоді злочинці були не лише покарані, а й постали пе-
ред судом. Як і в другому випадку, ними виявились молоді хлопці.

Як вдалось з’ясувати власкору Іа ZIK, представники Міжцерковної ра-
ди рівного планують провести прес-конференцію, на якій висловлять свою 
стурбованість щодо порушення міжконфесійного миру в регіоні та зверну-
тись з відповідним клопотанням до представників правоохоронних органів.

рівненська Міжцерковна рада стурбована 
антисемітськими проявами

Джерело: «ЗІК» (Західна інформаційна корпорація)
http://zik.ua/ua/news/2012/09/28/370880
28.09.2012

З проханням до представників правоохоронних органів провести 
об’єктивне розслідування випадку побиття директора центру «Хесед» 
і голови рівненської єврейської громади Геннадія Фраєрмана, звернулись 
представники рівненської Міжцерковної ради та представник духовної 
ради України в рівненській області Сергій Мусевич під час прес-конферен-
ції для рівненських журналістів.

про це повідомляє власкор Іа ZIK.
присутні на прес-конференції священик УпЦ кп Сергій лучанін 

та єпископ ХВЄ петро корнійчук, які входять до рМр засудили прояви ан-
тисемітизму у рівному, які останнім часом мали місце в регіоні та заклика-
ли рівнян бути носіями миру та злагоди у суспільстві.

Як розповів журналістам секретар рівненської Міжцерковної ради 
Олег абатуров, рівненська Міжцерковна рада, окрім звернення до пра-
воохоронців має намір звернутись і до освітян та керівництва регіону 
з проханням провести профілактичні заходи, аби попередити прояви ан-
тисемітизму, зокрема, та ксенофобії загалом серед молоді.

присутній на прес-конференції Геннадій Фраєрман бачить у всіх цих 
випадках системний характер. керівник єврейської громади нагадав жур-
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налістам, що це вже третій прояв антисемітських настроїв у рівному за ос-
танні півроку. передувала цьому резонансна історія наруги над меморіаль-
ними знаками на місці масового розстрілу євреїв в урочищі Сосонки1. Тоді 
зловмисниками виявилися 21-річний, 18-річний та 17-річний рівняни, які, 
перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодили 18 ліхтарів та тро-
туарну мармурову плитку на території урочища, зобразивши на плитах 
меморіального знаку свастику.

наступним був випадок нападу на рабина2. І третій – побиття дирек-
тора центру «Хесед» і голови рівненської єврейської громади Геннадія 
Фраєрмана. За цим фактом міліція порушила кримінальну справу. Осіб, 
підозрюваних у побитті, правоохоронці поки не встановили. постанова 
про порушення кримінальної справи перебуває в прокуратурі міста.

натомість, пана Геннадія обурює той факт, що у всіх випадках право-
охоронці порушують кримінальні справи за фактами хуліганства. лідер гро-
мади вважає, що ці справи варто розглядати як систему та дивується, чому 
жодного разу не порушена кримінальна справа за статтею 161 криміналь-
ного кодексу, пункт 1, а саме «порушення рівноправності громадян залежно 
від їх расової, національної належності або релігійних переконань. Умисні 
дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворож-
нечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа 
почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями…».

Окрім того, потерпілий пов’язує цей інцидент із початком 20 вере-
сня судового розслідування в урочищі Сосонки. Геннадій Фраєрман у цій 
справі виступає свідком.

у рівному потрощили могили розстріляних 
нацистами євреїв

Джерело: УНІАН
http://www.unian.ua/news/508172-u-rivnomu-potroschili-mogili-rozstrilyanih-natsistami- 
evrejiv-foto.html
08.06.2012

невідомі особи вчинили акт вандалізму на меморіальному комплексі 
в урочищі Сосонки на східній околиці рівного, де у листопаді 1941 року на-
цисти розстріляли майже всю єврейську громаду міста – 17,5 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УнІан, меморіальний комплекс місця-
ми перетворено майже на руїни – невідомі вандали увечері 6 червня 
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пошкодили надмогильні пам’ятники і гранітні плити та знищили майже 
20 ліхтарів.

правоохоронці запевняють, що вже знайшли свідка, котрий бачив 
біля меморіалу трьох молодиків, тому розраховують, що зловмисників 
вдасться затримати за гарячим слідом. про акт вандалізму в урочищі Со-
сонки їм повідомили випадкові перехожі. на місце події одразу виїхали 
працівники міськвідділу внутрішніх справ. В урочищі вони виявили зла-
маний шлагбаум, сімнадцять розбитих ліхтарів, перекинуті надмогильні 
камені та написи образливого змісту.

За фактом вандалізму правоохоронці порушили кримінальну справу, 
тривають слідчі та оперативно-розшукові заходи.

на меморіальному комплексі вже розпочато відновлювальні роботи 
силами місцевої єврейської громади та міськими комунальними службами.

В начале июля неподалеку от синагоги на улице три молодых человека 
напали на раввина города, Шнеура-Залмана Шнеерсона. Один из них брыз-
нул раввину в лицо из газового баллончика, а другой ударил по лицу (разбил 
очки). пострадавший позвал на помощь, молодые люди убежали (Вячеслав 
Лихачев. Доклад о проявлениях антисемитизма в Украине в 2012 году).

свободовец – об актрисе: 
«она жидовка и звезда Давида ей в руки»

Джерело: «Сегодня»
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Svobodovec-ob-aktrise-Ona-zhidovka-i-zvezda-
Davida-ey-v-ruki.html
28.11.2012

Без пяти минут нардепа Игоря Мирошниченко 
уличили в антисемитизме

дискуссия в соцсети Facebook о звезде Голливуда родом из Украины 
Миле кунис вылилась в скандал. избранный в нардепы по списку «Свобо-
ды» игорь Мирошниченко так аргументировал, почему актрису нельзя 
считать нашей соотечественницей: «Она не украинка, а жидовка по про-
исхождению. Этим гордится, и звезда давида ей в руки. Только вот о стра-
не, в которой она родилась,– ни слова и никакого позитива. пусть любит 
себе Гамерику или израиль и не надо ее лепить к Украине!»

Мила кунис родом из Черновцов и о своем детстве действительно рас-
сказывает ужасные вещи. В интервью иностранным СМи она вспоминает, 
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что возвращалась домой с улицы вся поцарапанная, окровавленная и го-
лодная и что видела в родном городе антисемитские граффити на стенах.

депутат от пр александр Фельдман назвал высказывание Миро-
шниченко «экзальтированным тинейджерским выпадом» и посоветовал 
партии пересмотреть риторику: «антисемитизм осужден мировой обще-
ственностью, и эксплуатация данной темы является признаком полити-
ческой незрелости». Осудил пассаж Мирошниченко и депутат-бютовец 
Виктор Уколов: «для меня входить в оппозицию с такими, как Мирошни-
ченко, было бы недопустимо. Слава богу, я не избран в новый парламент 
и передо мной не стоит такой выбор».

Сам Мирошниченко настаивает на том, что в украинском языке сло-
во «жид» не является оскорбительным. «Это нормальный этноним, слово 
«еврей» принесли из россии, потому как у россиян «жид» – оскорбитель-
ное слово. Если это слово означает антисемитизм, то нужно на законода-
тельном уровне запретить его употреблять. а мы меняться не будем, мы 
такие, какие мы есть»,– сказал нам свободовец. а вот подключившиеся 
к дискуссии украинцы не согласны. «Это слово в нашем понимании всег-
да звучало оскорбительно. Вдвойне неприятно, что такое произносит без 
пяти минут нардеп»,– пишет киевлянин Олег назарчук.

антисемітська провокація в черкасах. 
черкаські євреї вимагають покарати провокаторів 
із написами на футболці «Бий жидів!»

Джерело: Gazeta.ua
http://gazeta.ua/articles/politics/_cherkaski-evreji-vimagayut-pokarati-provokatoriv-iz-
napisami-na-futbolci-bij-zhi/491749
08.04.2013

У суботу, 6 квітня, в Черкасах учасники опозиційного мітингу побилися 
з провокаторами, які вдяглися у футболки з написом «Свобода» та «Бий жидів». 
Одного з нападників учасники мітингу затримали й передали в міліцію.

Єврейська община Черкас не залишить без уваги антисемітські за-
клики бойовиків, які мали місце на мітингу опозиції в суботу.

«Ми знаємо, що невідомі провокатори вдяглися у футболки з написами 
„Свобода„ і „Бий жидів“. наскільки мені відомо, одного з цих молодиків за-
тримали не міліціонери, а самі учасники мітингу,– каже керівник єврейської 
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громади міста давид летичевський.– Ми відразу почали отримувати стур-
бовані дзвінки з Ізраїлю і Сполучених Штатів. люди цікавилися, що тут у нас 
відбувається. Сьогодні ми не дзвонитимемо у міліцію. Треба дати час людям 
попрацювати. Завтра ми поцікавимося, як буде покарано цю людину».

Фото: provce.ck.ua

прес-секретар об’єднаної опозиції Черкащини Тетяна Воронцова ка-
же, що позавчорашні дії молодиків – це не просте хуліганство.

«Це пряме розпалювання міжнаціональної ворожнечі, яке підпадає 
під статтю у кримінальному кодексі. Владні організатори провокації, які 
за нашими даними платять молодим хлопцям по 200–300 гривень, не по-
передили їх про кримінальну відповідальність. Хлопці думали, що це бу-
де легка забава, а ця забава може закінчитися кількома роками відсидки 
у тюрмі»,– наголосила вона.

Юрій Стригун

сШа та ізраїль вимагатимуть покарання 
для черкаських антисемітів

Джерело: Gazeta.ua
http://gazeta.ua/articles/politics/_ssha-ta-izrajil-vimagatimut-pokarannya-dlya-cherkaskih- 
antisemitiv/491877
09.04.2013

Черкаські опозиціонери встановили ім’я та прізвище нападника, 
який побив на опозиційному мітингу юриста Віктора Смалія. За їх-
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нім твердженням, це професійний боксер зі Сміли на псевдо Вовчик 
Тайсон.

Одного із опозиціонерів, правозахисника Віктора Смалія, 
покалічили досить серйозно, 

так що його зразу забрали до лікарні. 
Фото: dzvin.org

«Ми маємо прізвище нападника, але до певного часу не будемо йо-
го оприлюднювати,– каже прес-секретар опозиції Черкащини Тетяна Во-
ронцова.– нехай цим займуться правоохоронці, а ми надамо їм усі відео-
матеріали. Хлопець провів кілька боїв на професійному рингу і, вочевидь, 
вирішив „продовжити кар’єру“ у „тулубюгенді“».

Учора цю інформацію оприлюднили на прес-конференції в києві Вік-
тор Смалій та організатор опозиційного мітингу Максим поляков.

«Ми знаємо не тільки бійця-боксера, а й прізвище того, кого наші 
активісти затримали й передали в міліцію,– каже поляков.– Це колишній 
злодій, який попався на крадіжці золота. Там він пояснив, що прийшов на 
мітинг висловити свою думку».

поляков учора розмовляв із депутатом ізраїльського кнесету.
«Сьогодні спробую зв’язатися з сенатором СШа. Світові держави 

стурбовані закликами „Бий жидів!“, які невідомі провокатори нанесли 
на свої футболки під час мітингу в Черкасах. Вина у скоєному повністю 
лежить на губернаторові Тулубу. наскільки мені відомо, подібні прово-
каційні футболки пропонували вдягти на багатьох мітингах в Україні. Всі 
губернатори відмовилися, а лише Тулуб погодився. То ж ми вимагаємо по-
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карання не тільки для виконавців, а й для замовників акції. Сподіваємося, 
що тепер міліція зможе знайти їх»,– наголосив опозиціонер.

Правозахисника на мітингу в Черкасах 
побив екс-боксер на псевдо Вовчик Тайсон. 

Фото: dzvin.org

«керівництво обласної адміністрації та підпорядковані їй структури 
партії регіонів взяли на озброєння провокування міжнаціонального кон-
флікту на території області. Фактично, справа виглядає так, що Черкаська 
обласна адміністрація налагодила виготовлення футболок із надписом 
„Бий жидів!“»,– вважає народний депутат Микола Томенко.

Юрій Стригун

антисеміти вдягали футболки «Бий жидів» 
в наметах Партії регіонів

Джерело: Gazeta.ua
http://gazeta.ua/articles/politics/_antisemiti-vdyagali-futbolki-bij-zhidiv-v-nametah-
partiji-regioniv/491962
09.04.2013

Черкаська міліція допитала 36 осіб, які підозрюються у розпа-
люванні міжнаціональної ворожнечі під час мітингу на Театральній 
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площі міста 6 квітня. Встановлено ім’я та прізвище нападника, який 
побив адвоката Віктора Смалія. Ще одного хулігана, якого затри-
мали самі учасники мітингу, відпущено на волю. За нього поручилися 
інші люди.

«Зараз за допомогою відео проводиться порівняння й конкрети-
зується група осіб, які вдягли футболки з написом „Бий жидів“»,– каже на-
чальник Соснівського рВ УМВС міста руслан Висоцький.– За фактом зло-
чину розпочато кримінальне впровадження. на завершення слідчих дій 
законом відводиться два місяці. потім справу буде передано до суду, який 
визначить провину кожного».

Фото: dzvin.org

Затриманого самими учасниками мітингу Сергія Ткаченка випущено 
на волю під поруку. У міліції хлопець заявив, що вдягнув футболку з анти-
семітськими закликами, бо такими є його переконання.

Міліціонерів зацікавив той факт, що антисеміти перевдягалися 
у футболки із закликами «Бий жидів» в агітаційних наметах партії ре-
гіонів: «Якщо журналісти нададуть відео, ми належним чином оцінимо 
цей факт».

на думку міліціонерів мітингувальники в Черкасах самі не повинні 
були затримувати хуліганів. «Є міліція, яку треба було погукати»,– сказав 
начальник міліції громадської безпеки Іван корсун.
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нагадаємо, що 6 квітня кілька десятків молодиків натягли на себе 
футболки з написами «Свобода» та «Бий жидів». Одного з них затримали 
активісти «Свободи» й передали правоохоронцям.

Юрій Стригун

«написи „Бий жидів!“ 
не є проявом антисемітизму» – експерти

Джерело: Gazeta.ua
http://gazeta.ua/articles/politics/_napisi-bij-zhidiv-ne-e-proyavom-antisemitizmu-
eksperti/500654
05.06.2013

Футболки з написом «Бий жидів!», в які 6 квітня вдяглися кількадесят 
молодиків на опозиційному мітингу в Черкасах, не є проявом антисемі-
тизму.

до такого висновку дійшла експертиза, яку замовив Соснівський 
райвідділ міліції.

«Особи всіх молодиків встановлено. проти них порушено криміналь-
не провадження,– каже начальник Соснівського рВ УМВС міста руслан Ви-
соцький.– Однак висновок експертизи, де прямо вказано, що це не є про-
явом антисемітизму, зв’язує нам руки».

керівник єврейської громади Черкас давид летичевський уже знає 
про висновки експертів.

«нам теж повідомили, що оскільки на футболках літера „в“ у фразі 
„Бий жидів!“ була похилена, то це не є антисемітизмом. Тому цих моло-
диків каратимуть за хуліганство,– говорить він.– Звісно, нас такий хід 
справи не влаштовує. Ми зустрічалися з прокурором області та поміч-
никами голови облдержадміністрації Тулуба. днями в києві відбудеться 
зустріч із керівниками єврейської громади України. Будуть Вадим рабіно-
вич та Олександр Фельдман. Сподіваємося, що вони відреагують на спро-
би перекваліфікувати справу на хуліганство. на жаль, ми живемо у такій 
країні, де вся громада знає, що насправді це є проявом антисемітизму, 
а правоохоронні органи цього не бачать».
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наприкінці квітня в Ізраїлі проводився «Глобальний форум бороть-
би з антисемітизмом». на ньому був присутній депутат-«регіонал» Олек-
сандр Фельдман. Українська делегація була стурбована діяльністю партії 
«Свобода», керівники якої нібито виступають із антисемітськими заявами. 
про випадок у Черкасах Фельдман не згадував.

нагадаємо, що раніше черкаських міліціонерів зацікавив той факт, 
що молодики вдягалися у футболки з написом «Бий жидів!» в агітаційних 
наметах партії регіонів. Місцеві журналісти були готові надати відео з до-
казами злочину.

Юрій Стригун
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Под симферополем вновь совершен акт вандализма 
против крымских татар

Джерело: Крым 24
http://crimea24.info/2012/10/31/v-rajjone-simferopolya-vnov-sovershen-akt-vandalizma- protiv-
krymskikh-tatar/
31.10.2012

В селе первомайском Симферопольского района на центральной 
улице черной краской была нанесена крайне оскорбительная и прово-
кационная надпись с использованием ненормативной лексики в адрес 
крымских татар.

как сообщает пресс-служба Меджлиса крымскотатарского народа, 
инцидент произошел 30 октября 2012 года.

В связи со случившимся сегодня в здании первомайского сельсове-
та состоялась встреча членов Меджлиса с сельским головой, на которой 
присутствовали также местный участковый и сотрудники районного уп-
равления СБУ. руководство сельсовета принесло извинения за случивше-
еся. Сотрудники правоохранительных органов заверили, что будет про-
ведено расследование по данному факту.

напомним, что акты вандализма против крымских татар, прожива-
ющих на полуострове, уже имели место неоднократно. В ночь с 15 на 
16 июля 2012 года в Симферополе неизвестные нанесли краской свасти-
ку – символ нацизма – на портрет знаменитого летчика, дважды героя 
Советского Союза амет-Хана Султана. В том же месяце был зафиксирован 
еще один акт вандализма в Симферополе: на крымскотатарском флаге 
был изображен знак нацистов.

В августе 2012 года на мемориальном комплексе памяти жертв де-
портации крымскотатарского народа, что находится в парке Салгирка 
в Симферополе, также был зафиксирован акт вандализма. неизвестные 
злоумышленники нанесли краской на памятнике изображение свастики. 
кроме того, были испорчены плиты с названиями республик, в которые 
были депортированы крымские татары. при этом осталась нетронутой 
лишь плита с надписью «россия», а на асфальте появилась надпись: «Ук-
раина где?».
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Світлина з фейсбуку Лейли Муслімової (Leyla Muslimova)�, 
керівника прес-центру Меджлісу 

кримськотатарського народу

у криму скоєно черговий акт вандалізму

Джерело: Кримськотатарське питання online
http://krymtatar.in.ua/index/article/id/550
19.11.2012

У Білогорську (карасубазарі) на території пам’ятника трьом «девлетлі 
азіз» невідомі вже втретє зруйнували бетонну огорожу.

Як зазначив в інтерв’ю інформаційно-аналітичному порталу «кримсько-
татарське питання online» голова громадської організації «к’ардашлик’» асан 
Емірсалієв, черговий акт вандалізму був скоєний орієнтовно 16 листопада.

За його словами, рік тому вандали спаплюжили надгробний пам’ятник 
свастикою, після чого було вирішено обгородити місце поховання. потім 
за кошти місцевої громади поставили огорожу. але через два тижні після 
установки, її поламали.

У свою чергу, «к’ардашлик’» спільно з молодіжним урядом, реском-
нацу, профспілкою студентів кІпУ планує проводити заходи з толерант-
ності. Зокрема, планується провести міжетнічний фотоквест, як «опробу-
вання» нового формату таких заходів. Також запланована низка відкритих 
уроків з толерантності для старших школярів.

� http://www.facebook.com/leyla.muslimova.5



III. Злочини та інші правопорушення на ґрунті ненависті в Криму

11�

вандалы опять напали на мусульманскую святыню 
в карасубазаре

Джерело: QHA (Агентство Крымские Новости)
http://qha.com.ua/vandali-opyat-napali-na-musulmanskuyu-svyatinyu-v-karasubazare-foto- 
119401.html
27.11.2012

БЕлОГОрСк / караСУБаЗар (QHA) – В карасубазаре снова, уже в чет-
вертый раз, вандалы разрушили бетонную оградку вокруг памятника 
трем «девлетли азизам» (государственным деятелям), совсем недавно 
восстановленную после очередного разрушения.

как рассказал корреспонденту QHA председатель общественной ор-
ганизации «къардашлыкъ» асан Эмирсалиев, разрушенную оградку он 
обнаружил вчера в 18:30, когда проходил около памятника.

Он предполагает, что инцидент случился между 16 и 18 часами, ког-
да стемнело. Вандалы сломали три секции оградки. по его словам, днем 
оградка была целой.

«думаю, это совершают подростки, школьники. надеюсь, что взрос-
лому человеку будет не до шовинизма. Это не хулиганство, это целенап-
равленный вандализм, потому что все вокруг памятника оказалось не-
тронутым – скамейки, урны и т. д., а сломали именно бетонную оградку, 
уже в который раз».

по факту случившегося милиция завела дело.
напомним, последний раз бетонную оградку на территории памят-

ника трем «девлетли азизам», находящегося на предполагаемом месте их 
захоронения, в карасубазаре разрушили 16 ноября.

Год назад вандалы осквернили надгробный памятник свастикой, 
после чего было решено огородить место захоронения.

Справка. «девлетли азиз» – памятник трем государственным деяте-
лям Осману девлетли, Умеру девлетли и Сельви девлетли. по преданию, 
на этом месте расположена могила этих людей.

Мавиле Абкеримова

информация, размещенная на сайте, может быть опубликована толь-
ко с письменного разрешения QHA
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ковитиди намекнула, что крымских татар 
было за что депортировать?

Джерело: «Крым.Комментарии»
http://crimea.comments.ua/news/2012/11/30/110024.html
30.11.2012

В ходе последней сессии Верховной рады крыма скандал с депута-
том александром Мельником, который обрушился с оскорблениями на 
сотрудника ГТрк «крым», несколько затмило не менее скандальное вы-
ступление другого депутата-«регионала» Ольги ковитиди. С парламент-
ской трибуны она произнесла фразу, которой задела крымских татар.

ФОТО: «Крым.Комментарии»

Фрагмент выступления выложен в YouTube�, передает сайт «крым.
комментарии».

«депортированы были все те, кто не заслуживал той депортации. Это 
греки, это армяне, это болгары, немцы. некоторые знали, за что были де-
портированы. Мы, греки, не знаем этого до сих пор»,– сказала она.

В своем блоге на «Украинской правде» журналист Осман пашаев�� на-
помнил про крымских татар, которых «забыла» ковитиди.

� http://youtu.be/csX5WWv9qrY
�� http://blogs.pravda.com.ua/authors/pashaev/50b79e4108e92/
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«представьте себе депутата немецкого (австрийского) парламента, 
скажем, представляющего Свидетелей иеговы и произносящего такую 
речь: „Гитлер отправил в газовые камеры евреев, ромов, гомосексуалис-
тов, но мы, Свидетели иеговы, в отличие от других до сих пор не знаем, 
за что нас отправили в концлагеря“. Сталинский режим депортировал из 
крыма крымских татар, немцев, греков, армян и болгар. догадайтесь с 
одного раза, какой народ, по мнению депутата, депортировали правиль-
но»,– написал он.

Заявление ковитиди возмутило и заместителя меджлиса крымско-
татарского народа рефата Чубарова. «интересно, она сама хоть осознала, 
какой бред озвучила???»,– написал он на своей странице в Facebook.

у криму розгромили самовільно збудовані 
будинки кримських татар

Джерело: «Українська правда»
http://www.pravda.com.ua/news/2012/12/2/6978588/
02.12.2012

У ніч на суботу поблизу селища Молодіжне у криму близько 100 мо-
лодих людей влаштували погром в більш ніж у 100 будинках, самовільно 
збудованих кримськими татарами.

про це повідомив на своїй сторінці в Facebook� заступник голови 
Меджлісу кримськотатарського народу рефат Чубаров.

«Близько 2-ї години ночі, як свідчать очевидці, до „поляни протесту“, 
розташованого вздовж „московської“ траси поблизу сел. Молодіжне, ви-
сунулися близько 100 молодих людей, частина з яких, за заявою свідків, 
були „козаками“, інші – власниками земельних паїв, законність виділення 
яких оскаржується кримськими татарами»,– пише він.

Метою нічних «гостей», з їх слів, стало «відновлення» своїх прав на 
спірну землю.

За словами Чубарова, очевидці вказують, що «нічних розбійників» 
супроводжувала не менша кількість співробітників міліції, у тому числі 
«Беркуту».

� https://www.facebook.com/dogrujol
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«Близько 20 кримських татар, що стали свідками погрому більше 
100 будиночків, збудованих учасниками „поляни протесту“, не стали вжи-
вати відповідних дій, справедливо вважаючи, що основною метою учас-
ників нічного розбою було провокування прямого конфлікту, що призве-
ло б до задіяння всіх арсеналів придушення учасників „поляни протес-
ту“»,– зазначив Чубаров.

В даний час на місці погрому залишені невеликі сили міліції, які, за їх-
німи ж твердженням, виконують завдання недопущення прямих зіткнень 
між людьми, написав він.

Як повідомлялося, близько 5 ранку в суботу невідомими особами також 
було скоєно напад на охоронця території майбутнього будівництва Собор-
ної мечеті в Сімферополі з використанням пляшок з горючою речовиною.

«Я поки утримуюся від публічного викладу наявних у мене версій на-
падів на кримських татар, що трапилися в ніч з 30 листопада на 1 грудня 
2012 року, проте зазначу, що ще кілька днів тому, виступаючи з трибуни Вер-
ховної ради криму, закликав керівників правоохоронних органів звернути 
увагу на активізацію діяльності низки кримських політиків-маргіналів, чиї 
дії спрямовані на розпалювання ненависті в криму»,– зазначив Чубаров.

владельцы паев снесли незаконные строения 
вблизи поселка Молодежное

Джерело: Сайт политической партии «Русское единство»
http://russ-edin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1430:2012-12-
01-20-22-09&catid=1:region&Itemid=8#axzz2DzEIQFLR
01.12.2012

Сегодня, 1 декабря, собственники земельных участков на основании 
решения суда снесли незаконные строения вблизи поселка Молодежное 
Симферопольского района. В этом нелегком деле им помогли активисты 
политической партии «русское Единство». правопорядок обеспечили 
представители казачества и милиция.

Об этом сообщил лидер политической партии «русское Единство», 
депутат Верховного Совета крыма Сергей Аксенов.

по его словам, к председателю Симферопольской районной орга-
низации партии «русское Единство» Михаилу Макееву обратились вла-
дельцы паев с просьбой посодействовать в вопросе сноса самостроев.
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«Граждане, некоторые из которых являются членами партии „русское 
Единство“, реализовывали свое право на эти участки согласно решению 
суда. Они пригласили своих родственников, соседей, попросили помочь 
однопартийцев и мирно демонтировали данные строения, расположен-
ные на законно выделенных им участках. для охраны общественного по-
рядка на мероприятии присутствовали казаки и представители правоох-
ранительных органов»,– пояснил Сергей аксенов.

по информации Михаила Макеева, в 2006 произошел захват земель 
сельскохозяйственного назначения группой неизвестных граждан. Вла-
дельцы земельных паев, бывшие работники совхоза „пригородный“, за 
которыми на основании государственных актов закреплено право собс-
твенности, вынуждены были обратиться в суд, который своим решени-
ем признал право собственности данных строений за владельцами паев, 
обязал снести данные строения и произвести рекультивацию земель. при 
неоднократных попытках исполнить данное решение граждане сталки-
вались с силовым противостоянием неизвестных личностей.

«летом 2012 г. граждане обратились ко мне, как депутату симферо-
польского районного совета, и однопартийцу с просьбой оказать содей-
ствие в решении данного вопроса,– отметил Михаил Макеев.– Мною 
были направлены письма в соответствующие инстанции с просьбой по-
мочь гражданам и, во исполнение решения суда, признать право поль-
зования земельными участками собственников. Ответы несли инфор-
мационный характер, о том, что исполнение решения суда возложено 
на самих граждан. 1 декабря общими усилиями более 100 сооружений 
было демонтировано»

Пресс-служба ПП «Русское Единство»

Хто стоїть за загостренням етнополітичної ситуації в криму?

Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/24787495.html
03.12.2012

Сімферополь – У Криму знову загострилася етнополітична ситуа-
ція. У ніч на суботу близько сотні невідомих розгромили кілька десятків 
тимчасових будинків, зведених репатріантами на самовільно зайнятій 
земельній ділянці неподалік Сімферополя. Згодом зловмисники напали на 
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місце будівництва Великої соборної мечеті на околиці міста, закидавши 
будиночок охорони пляшками із запалювальною сумішшю.

Один із лідерів Меджлісу кримськотатарського народу, керівник 
фракції «курултай-рух» у Верховній раді арк Рефат Чубаров заявив 
в інтерв’ю радіо Свобода, що правоохоронні органи зобов’язані дати від-
повідь на питання, хто стоїть за загостренням етнополітичної ситуації 
в криму, що сталося у ці вихідні.

Чубаров також нагадав, що за кілька днів до цих інцидентів – у се-
реду – депутат кримського парламенту від партії регіонів Ольга ковітіді 
у своєму виступі на пленарному засіданні сесії не згадала кримських 
татар у переліку тих етносів, яких несправедливо, на її думку, вислали 
з півострова. Це викликало нарікання і протести кримськотатарської 
спільноти.

а в четвер один із активістів російського націоналістичного руху 
Олег Родивілов заявив, що проросійські активісти «винесуть на вилах» 
кримських татар із зайнятих останніми земельних ділянок.

За словами рефата Чубарова, він «не може стверджувати, що хтось 
все це одночасно спланував». Водночас, він не вірить, що це випадковість. 
Він припустив, що «такий зв’язок може бути», і тоді це може призвести до 
«серйозної дестабілізації» в криму.

У селищі Молодіжному Сімферопольського району напад стався 
о 2-й годині ночі. За свідченням очевидців, близько сотні молодих людей, 
частина з яких була одягнена в козачі однострої, в супроводі міліції зруй-
нували близько півсотні тимчасових будиночків, зведених репатріантами 
без дозволу влади.

Згодом, близько 5–6-ї години ранку в районі спорудження Великої 
соборної мечеті пролунали два вибухи і виникла невелика пожежа у на-
меті, що встановлений на місці будівництва. За повідомленням рефата Чу-
барова, невідомі кинули кілька пляшок з «коктейлем Молотова», обійш-
лося без жертв.

У Криму настав час спецслужб?

У суботу ввечері відповідальність за напад на самобуди взяло на се-
бе керівництво партії «руська єдність». Її лідер, депутат кримського пар-
ламенту Сергій Аксьонов сказав, що партійні активісти лише допомогли 
власникам земельних наділів «у нелегкій справі» знесення «незаконних 
будівель».
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Водночас кримський експерт, керівник Таврійського Інституту 
регіонального розвитку Андрій Клименко сказав радіо Свобода, що 
замовників цих акцій слід шукати за межами «не лише криму, але й, 
загалом, України». «Жодна політична сила в криму не здатна вночі (та-
кого взагалі нікого не було в кримській історії) підняти сотню людей 
і вивести їх на руйнування будівель. для цього потрібні немалі кошти, 
і таких грошей кримські політичні структури платити не звикли»,– ска-
зав експерт.

на його думку, за цим, «вірогідно, стоять іноземні спецслужби». Він 
не виключає, що їхня мета – масштабна дестабілізація ситуації в криму, а, 
можливо, й загалом у країні, і тому до розслідування інцидентів, напевно, 
має долучитися не лише міліція, а й СБУ.

рефат Чубаров повідомив, що у зв’язку з ускладненням ситуації, в не-
ділю на позачергове засідання зібрався Меджліс кримськотатарського 
народу, який виробляє тактику дій кримських татар в цій ситуації, однак 
поки результати цього засідання не відомі.

представники кримської міліції заявили у суботу, що правоохорон-
ці з’ясовують обставини інциденту на місці будівництва Великої собор-
ної мечеті, але про напад на самобуди взагалі не згадали. Згодом відділ 
громадських зв’язків кримського главку МВС повідомив, що у селищі Мо-
лодіжному Сімферопольського району правоохоронці «лише забезпечу-
вали правопорядок» і перебували на конфліктній земельній ділянці «з ме-
тою недопущення правопорушень».

Володимир Притула

крымский педагог назвала ученика 
татарской рожей и уволилась

Джерело: «Крым.Комментарии»
http://crimea.comments.ua/news/2012/12/05/112532.html
05.12.2012

Межнациональный конфликт произошел в симферопольской гимна-
зии № 11. преподаватель назвала ученика 6 класса ридвана Мисуветова 
татарской рожей.

Об этом говорится в сюжете телеканала аТр, передает сайт «крым.
комментарии».
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В этой школе ридван учится с 1 класса, и так его назвали впервые. 
«Татарская рожа, что в татарскую школу захотел? Я тебе быстро это уст-
рою»,– передает он слова учительницы.

инцидент произошел на прошлой неделе. Ученики не смогли попасть 
в закрытый класс до звонка, учительница Елизавета Васильевна Меньшо-
ва решила их воспитать мокрой тряпкой и оскорблениями. разговор был 
записан на диктофон ученицей.

atr.ua

«Эту рожу я запомнила давно. Мне хочется по уху ему дать, чтобы 
у него кровь брызнула из другого уха. Я вас с лестницы спущу, а сама уй-
ду из школы. Чтобы вы разбились вдребезги! потому что вы все равно 
не нужны в этом обществе. Они что тут у вас – власть взяли над вами? 
и все татары сидят безобразничают. Они что, в татарскую школу захоте-
ли? Так идите отсюда»,– говорится в записи.

У педагога своя версия. Она говорит, что никого не оскорбляла. «У ме-
ня столько было крымских татар, они столько медалей получили. никогда 
никаких стычек не было»,– говорит она.

директор школы оправдывает коллегу. «педагогическая обществен-
ность разберется в этом. думаю, что учитель сорвался»,– говорит дирек-
тор николай иошин.

поддержали учителя и в местной мэрии, назвав ее хорошим специ-
алистом. Однако преподаватель написала заявление об уходе по собст-
венному желанию.
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крымскую учительницу за «татарскую рожу» 
больше не пустят в школу

Джерело: «Крым.Комментарии»
http://crimea.comments.ua/news/2012/12/06/173307.html
06.12.2012

приказ об увольнении преподавателя симферопольской гимназии 
№ 11, назвавшей ученика 6 класса ридвана Мисуветова татарской ро-
жей, уже подписан. В крымском Минобразе считают, что таким педагогам 
в школе не место.

Об этом сайту «крым.комментарии» заявила новоназначенная ми-
нистр образования, науки, молодежи и спорта арк наталья Гончарова.

«Это возмутительно, это недопустимо, однозначно. Мы поднимали 
вопрос перед управлением образования, что такой учитель не может 
и не должен работать в школе»,– сказала министр.

Она подтвердила, что учительница написала заявление по собствен-
ному желанию, ссылаясь на плохое состояние здоровья.

«Она только что вышла с больничного. Хотя, меру вины учителя мы 
нисколько этим не уменьшаем. Уже есть приказ управления образования 
о ее увольнении»,– сообщила Гончарова.

по ее словам, для того, чтобы избежать подобных инцидентов в бу-
дущем, в планы управлений образования на 2013 год сейчас вносятся ме-
роприятия, которые нацелены на эффективную борьбу с подобными 
негативными явлениями. «В свете данных событий мы активизируем эту 
работу»,– резюмировала министр.

скандальный крымский педагог уедет подальше 
от «татарских рож» – в Мурманск

Джерело: «Крым.Комментарии»
http://crimea.comments.ua/news/2012/12/07/165342.html
07.12.2012

преподаватель симферопольской гимназии № 11, назвавшая учени-
ка 6 класса «татарской рожей», планирует покинуть полуостров. Забыть 
об этом неприятном инциденте 70-летняя учительница русского языка 
намерена далеко за пределами страны.

Об этом пишет «комсомольская правда», передает сайт «крым.ком-
ментарии».
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как уверяет сама учительница, выругаться подобным образом на 
учеников ее вынудили школьники, которые минут пятнадцать настойчи-
во выводили ее из себя.

«Урок уже закончился, все выбежали в коридор на перемену, я долж-
на была передать класс другому педагогу,– рассказала изданию Елиза-
вета Меньшова.– и вдруг ребята как будто с цепи сорвались. ломились 
в кабинет, стучали в дверь руками и ногами. и совершенно не слушали 
мои просьбы подождать в коридоре. издевались надо мной. кто-то даже 
назвал меня лиза. ребята зашли в класс, на счету был уже пятый урок за 
день. Усталость, а может, и нервы сдали…»

при этом Меньшова признает себя виноватой, но говорит, что не 
имела ничего против крымских татар.

«У меня и в мыслях не было разделять учеников на русских и татар,– 
объясняет Елизавета Васильевна.– Безобразничали не только татарские 
дети. и обращалась я ко всем. да и нет у меня в лексиконе таких слов, как 
„татарская рожа“, „понаехали“ и так далее. да, сорвалась, жалею об этом. 
Виновата, и признала это перед учениками. но обвинять меня в межнаци-
ональном конфликте – это уже слишком!».

после скандала, учительница написала заявление по собственному 
желанию и ушла из родной школы. Сейчас она переживает случившееся 
дома. Хочет поскорее все забыть и уехать к дочке в Мурманск.

сотрудница симферопольской сЭс оскорбила 
известную правозащитницу айше сеитмуратовову

Джерело: CrimeanTatars.org (сайт о Крыме и крымских татарах)
http://crimeantatars.org/pages/news.aspx?id=6412#.UOWM9-THVgz
13.12.2012

при исполнении служебных обязанностей сотрудница симферо-
польской СЭС оскорбила директора крУ «Симферопольский гериатри-
ческий пансионат для одиноких пенсионеров и инвалидов 1 и 2 групп 
из числа депортированных крымских татар „къартлар эви“» известную 
правозащитницу, ветерана крымскотатарского национального движения 
Айше Сеитмуратову. Сотрудница СЭС заявила, что все «крымские тата-
ры – предатели родины, продали крым». Об этом сегодня на заседании 
постоянной комиссии по межнациональным отношениям и проблемам 
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депортированных граждан сообщил депутат Вр арк Лентун Безазиев, 
к которому с заявлением обратилась А. Сеитмуратова.

как сказано в заявлении, конфликт произошел во время проверки 
пищеблока в доме престарелых, директором которого является А. Сеит-
муратова. директор пансионата отказалась подписывать акт о наруше-
нии закона, который выписала сотрудница СЭС.

«при проверке пищеблока не на складе, а на проходной сотрудни-
ца СЭС увидела коробки с продуктами питания гуманитарной помощи 
от „красного полумесяца“ из Турции, неоприходованные нами, так как 
документы „лига крымскотатарских женщин“ не успела передать в связи 
с выходными. Сотрудница СЭС заявила, что без документов я не имела 
право принимать гуманитарную помощь. на что я ответила, что коробки 
находятся на ответственном хранении и еще неоприходованы. Сотруд-
ница СЭС стала оформлять акт о нарушении закона. Я отказалась его под-
писывать, так как закон позволяет брать на хранении. при дальнейшей 
дискуссии Янакина н. С. заявила: крымские татары – предатели, продали 
крым»,– говорится в заявлении А. Сеитмуратовой.

директор пансионата обратилась с заявлением также к главному 
врачу СЭС Олегу Гончаренко.

Л. Безазиев отметил все заслуги правозащитницы, а также подчерк-
нул, что отец А. Сеитмуратовой погиб на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, как и другие ее родственники.

«на протяжении 67 лет мы каждый день слышим в свой адрес подоб-
ные обвинения. Я имела моральное право дать сотруднице СЭС пощечину 
за такие высказывания. но я осознавала, что она находится при исполнении 
своих служебных обязательств, и в результате я оказалась бы виноватой»,– 
заявила сама А. Сеитмуратова, приглашенная на заседание комиссии.

Глава постоянной комиссии Ремзи Ильясов пообещал, что добьется как 
минимум извинений от сотрудницы, оскорбившей Айше Сеитмуратову.

кримські татари розігнали виставку, присвячену сталіну

Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/24805096.html
21.12.2012

21 грудня в Сімферополі група кримських татар на чолі з представ-
никами Меджлісу кримськотатарського народу знесла виставку, присвя-
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чену 133-річчю з дня народження Сталіна. Стенди в центрі Сімферополя 
виставили особи, що назвалися представниками російської громадської 
організації «Сутність часу – крим».

на виставці були представлені фотографії політичних діячів 20-го 
століття з хвалебними цитатами про Сталіна, офіційні фотографії сталінсь-
кого періоду, а також роздавалися листівки із закликом «розібратися в іс-
торії і віддати належне такої масштабної історичної постаті як Сталін».

представники організаторів заявили, що вважають депортацію 
кримськотатарського народу у 1944 році за наказом голови державного 
комітету оборони СрСр Сталіна «найвеличнішим актом гуманізму».

За годину після відкриття виставки на місце її проведення прийшла 
група людей, серед яких були керівник Секретаріату Меджлісу Заїр Смед-
ляєв і голова відділу зовнішніх зв’язків Меджлісу алі Хамзін. Вони заклика-
ли організаторів прибрати виставку, аргументуючи це тим, що Сталін в Ук-
раїні визнаний у суді винним в загибелі мільйонів людей, й особисто від-
дав наказ про депортацію кримських татар, що теж визнана злочинною.

після відмови організаторів це зробити, активісти Меджлісу попе-
рекидали стенди з цитатами і зображеннями Сталіна, не зачіпаючи фото-
матеріали виставки «20 років без СССр». низка присутніх також долучи-
лася до демонтажу виставки і намалювали фарбою на знесених стендах 
нацистську свастику. «для нас Сталін і Гітлер однакові!»,– заявили пред-
ставники Меджлісу.

кілька десятків представників правоохоронних органів, присутніх 
при проведенні акції, в конфлікт не втручалися.
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авторы выставки о сталине назвали Депортацию 
актом гуманности

Джерело: QHA (Агентство Крымские новости)
http://qha.com.ua/avtori-vistavki-o-staline-nazvali-deportatsiyu-aktom-gumannosti-120348.html
21.12.2012

СиМФЕрОпОлЬ/акМЕСдЖиТ (QHA) – российское движение «Суть 
времени», которое организовало в акмесджите выставку об иосифе Ста-
лине, оправдало депортацию крымских татар в 1944 году. Член движения 
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Виктор Миронов заявил, что депортация крымских татар явилась «актом 
гуманности» диктатора. Об этом сообщает «Е-крым».

Виктор Миронов заявил, что депортация является «гуманным ак-
том», поскольку «97% крымских татар дезертировали и за это, согласно 
условиям военного времени, их должны были расстрелять».

«дезертирство во времена войны наказывалось расстрелом. Так бы-
ло в англии, америке, Германии, Франции, в любой армии дезертирство 
карается смертной казнью. Это 20 тысяч человек надо было расстрелять? 
Согласитесь – это не гуманно. Этим людям была сохранена жизнь – это ли 
не гуманизм величайший?»,– заявил Миронов.

Оценку таким заявлениям в комментарии QHA дал первый замести-
тель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Вер-
ховной рады крыма рефат Чубаров. «попытка провести такую выставку, 
которая восхваляет одного из наиболее страшных тиранов 20 века – Ста-
лина – свидетельствует о том, что украинское общество в целом все еще 
больное. Во всем мире коммунизм приравнен к нацизму. Эти человеко-
ненавистнические идеологии мир признал такими, которые привели 
к большим трагедиям. Украина является членом ОБСЕ, которая приняла 
„Вильнюсскую декларацию“ („Воссоединение разделенной Европы: по-
ощрение прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в XXI ве-
ке�, 2009 г.,– авт.). В этой декларации говорится о том, что преступления 
коммунизма являются преступлениями против человечества».

рефат Чубаров также поддержал действия руководителя Секрета-
риата Меджлиса крымскотатарского народа Заира Смедляева и других 
представителей Меджлиса, которые препятствовали проведению вы-
ставки о Сталине. «Мы не дадим, чтобы такие идеологии имели распро-
странение в нашем обществе»,– подчеркнул Чубаров.

Случайно ли заявление члена движения «Суть времени» Миронова 
о депортации в череде последних событий, которые затрагивают сферу 
межнациональных отношений в крыму? Ситуацию прокомментировал ли-
дер общественной организации «къардашлыкъ-къарасу» Мурат Языджиев.

«Это чистой воды провокация. пусть лучше изучат исторические 
данные о том, сколько крымских татар воевало, и сколько среди них было 
партизанов и подпольщиков. 17 тысяч парней и девушек были активиста-
ми партизанского движения, 7 тысяч участвовали в подполье. и при этом 

� http://khpg.org/index.php?id=1246869519
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до сих пор льется ложь, что крымских татар среди партизан не было,– от-
мечает Мурат Языджиев.– В то время, когда крымские татары защищали 
интересы Советского Союза, это государство подло предало людей, вы-
селив невинных женщин, стариков, детей с их родины».

Глава «къардашлыкъ-къарасу» выразил возмущение самим фактом 
проведения выставки, посвященной одному из самых жестоких диктато-
ров человечества. Он связывает эту акцию с определенными тенденция-
ми по отношению к крымским татарам, которые наметились в крымском 
обществе в последнее время. «Это одна из цепей провокаций в отноше-
нии крымских татар. Это равносильно тому, что если бы выставку посвя-
тили Гитлеру. Сколько миллионов людей убил Сталин, и после этого ему 
устраивают почести!»,– отметил Языджиев�.

Справка. Во Второй мировой войне участвовало около 60-ти тысяч 
крымских татар, из них более 36-ти тысяч погибло (более чем каждый вто-
рой). Согласно данным официального органа Цк кпСС – журнала «агитатор» 
( № 11 от 1989 года), «в рядах красной армии в годы войны находилось около 
56 тысяч крымских татар, в боях с врагами погибли около 29 тыс.человек».

кроме того, 17 тысяч парней и девушек были активистами парти-
занского движения, 7 тысяч участвовали в подполье. Более 20-ти тысяч 
крымских татар были насильно угнаны фашистами в Германию. Сожжены 
дома и стерты с лица земли 127 крымскотатарских сел и деревень.

Весь крымскотатарский народ с первых же дней нападения фашист-
ской Германии, по зову партии, наряду с другими народами СССр, встал 
на защиту отчизны.

Тысячи воинов-крымских татар были удостоены высших наград ро-
дины – сегодня известны имена героев Советского Союза и полных ка-
валеров Орденов Славы. Это – дважды герой Советского Союза, лауреат 
Государственной премии, известный заслуженный летчик-испытатель 
СССр аметхан Султан, герои Советского Союза абдуль Тейфук, Узеир аб-
дураманов, Фетислям абилов, абдураим решидов, Сейтнафе Сейтвелиев, 
Сейтибраим Мусаев, полные кавалеры Орденов Славы: Сеит-неби абду-
раманов, насибулла Велиляев.

крымские татары сражались против гитлеровской Германии не 
только на фронтах Второй мировой войны, но также принимали ак-
тивное участие в партизанском движении против оккупантов. из трех 

� http://youtu.be/5jbgMW0hSjE
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партизанских соединений в двух комиссарами были крымские татары. 
наиболее крупным по составу было южное соединение – комиссаром 
был Мустафа Селимов. комиссаром Восточного соединения был рефат 
Мустафаев.

наряду с мужчинами, крымскотатарские женщины сражались про-
тив фашистов как на фронтах Второй мировой войны, так и в партизанс-
ком подполье. О таких славных дочерях крымскотатарского народа, как 
19-летняя разведчица Отдельной приморской армии алиме абденна-
нова, подпольщица найме Велиева, Хатидже Чапчакчи, абибе асанова, 
Гульзаде Софу и других, погибших в застенках гестапо в крыму, крымские 
татары будут помнить всегда.

18 мая 1944 года по обвинению в сотрудничестве с германской арми-
ей массовой депортации из крыма подверглись более 190 тыс. крымских 
татар – женщины, старики и дети. В ходе депортации и в первые два года 
после нее погибло не менее 46% от численности народа.

Мавиле Абкеримова

на місці будівництва соборної мечеті в сімферополі 
пролунали вибухи

Джерело: УКРІНФОРМ
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/na_mistsi_budivnitstva_sobornoii_mecheti_u_
simferopoli_prolunali_vibuhi_fotoreportag_1775432
01.12.2012

про це кореспондентові УкрІнФОрМу повідомила прес-секретар 
Меджлісу кримськотатарського народу ліля Муслімова.

«У суботу вранці на місці будівництва майбутньої Соборної мечеті 
за адресою Ялтинська, 22, сталося кілька вибухів»,– повідомила ліля 
Муслімова.

За уточненими даними, відзначила вона, на місці випадку виявлено 
5 пляшок із запалювальною сумішшю.

Інформацію про вибухи 1 грудня о 05:09 ранку підтвердив на своїй 
сторінці в Faсebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського на-
роду рефат Чубаров, посилаючись на охоронника території майбутньої 
мечеті.

на місці випадку працює оперативно-слідча група.
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Джерело 2: «Крым.Комментарии»
01.12.2012
http://life.comments.ua/2012/12/01/375015/Sobornuyu-mechet-Krimu-zakidali.html

Сегодня в 5 утра в Симферополе неизвестные напали на охранника 
территории будущего строительства Буюк джума – джами (Соборной ме-
чети), закидав вагончик-сторожку бутылками с горючим веществом.

Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал депутат Вр арк, пер-
вый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа ре-
фат Чубаров, передает сайт «крым.комментарии».

«От одной из разбившихся бутылок началось возгорание вагончика, 
которое было потушено охранником… Сразу же, по получении сообще-
ния от охранника, на место происшествия прибыли Муфтий мусульман 
крыма Хаджи Эмирали аблаев и я… Сейчас на месте происшествия ра-
ботает следственная группа МВд Украины в крыму…»,– пишет Чубаров 
и прилагает фото с места событий.

Поджогом мечети в крыму отвлекают от скандала 
с Мельником, считают в Меджлисе

Джерело: «Крым.Комментарии»
http://crimea.comments.ua/news/2012/12/01/110349.html
01.12.2012

В меджлисе крымскотатарского народа рассматривают три версии 
поджога сторожки на месте стройки Соборной мечети в Симферополе. 
В их числе – попытка переключить внимание общественности от скан-
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дала с крымским депутатом александром Мельником, который на этой 
неделе обматерил крымского журналиста.

Об этом руководитель секретариата меджлиса крымскотатарского 
народа Заир Смедляев сообщил информационно-аналитическому порталу 
«крымскотатарский вопрос online»�, передает сайт «крым.комментарии».

«Обвинять никого не собираюсь, а только делаю предположение»,– 
отметил Смедляев.

Во-первых, по его мнению, такие события, вероятно, выгодны влас-
ти, «чтобы отвлечь внимание общества от экономических проблем, кото-
рых становится все больше».

«Если власть не причастна к этому, то она должна найти и заказчи-
ков, и исполнителей случившегося. Это дело чести властей. Если же нет, 
то – то мои предположении имеют отдельное обоснование,– высказал-
ся руководитель секретариата меджлиса.– Во-вторых, на фоне скандала 
с обидой журналиста крымскотатарской редакции, кому-то может потре-
боваться переключить внимание на что-то другое. и, в-третьих, эта ситу-
ация, допустим, может быть выгодной и для таких политиканов, которые 
обещают поднять людей на вилы».

по его словам, какие же версии являются наиболее реальными пока-
жет время и дальнейшее развитие событий.

Милиция расследует поджог соборной мечети в крыму. 
Подозреваемые пока не установлены

Джерело: «Крым.Комментарии»
http://crimea.comments.ua/news/2012/12/01/141810.html
01.12.2012

по факту поджога будущего строительства Соборной мечети в Сим-
ферополе милиция крыма начала досудебное следствие. на данный мо-
мент подозреваемые не установлены,– сообщила пресс-секретарь про-
куратуры арк наталья Бояркина.

Об этом сообщает Унн, передает сайт «крым.комментарии».
«по данному факту в Единый реестр досудебных расследований вне-

сены данные. начато досудебное следствие, которое проводят органы 
внутренних дел. предварительная квалификация – статья 194, умышлен-

� http://krymtatar.in.ua/
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ное уничтожение чужого имущества путем поджога»,– сообщили в пресс-
службе крымской прокуратуры.

По факту вандализма на «къырк азиз» требуют 
возбудить уголовное дело

Джерело: Духовное управление мусульман Крыма
http://www.qirimmuftiyat.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=85
4%3A-l-r-&catid=1&Itemid=30&lang=ru
25.01.2013

джурчинский (первомайский) районный суд удовлетворил жалобу 
председателя мусульманских религиозных общин района джурчи Ваида 
Билялова в отношении возбуждения уголовного дела по факту вандализ-
ма на мусульманском захоронении «къырк Чолпан азиз» в селе Эски али 
кеч (алексеевка). Об этом пресс-службе дУМк сообщил Ваит Билялов.
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по его словам, после совершения акта вандализма он неоднократно 
обращался в правоохранительные органы, прокуратуру, однако получал 
отказ в возбуждении уголовного дела.

«Только в конце декабря 2012 года через суд удалось отменить пос-
тановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту преступ-
ления»,– говорит Билялов.

при этом он отметил, что представитель прокуратуры требовал от-
казать в удовлетворении жалобы из-за нарушенных самими правоохра-
нителями процессуальных сроков. джурчинский суд отменил постанов-
ление милиции об отказе возбуждения уголовного дела и обязал напра-
вить дело в прокуратуру на дорасследование.
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напомним, что в конце мая 2012 года, вблизи села Эски али кеч (алек-
сеевка), где ранее находилось поселение къырк Чолпан, на территории 
старых мусульманских захоронений был совершен акт вандализма.

Пресс-служба ДУМК

«Мирновский вандал» оправдан

Джерело: Духовное управление мусульман Крыма
http://www.qirimmuftiyat.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=85
3%3Al-r-&catid=1&Itemid=30&lang=ru
25.01.2013

Симферопольский районный суд оправдал Соскова Сергея, ко-
торый в марте 2012 года на своем автомобиле разъежался по му-
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сульманскому кладбищу в селе Сарайлы къыят (Мирное) акмесджит-
ского (Симферопольский) район. Суд отказал в удовлетворении иска 
в отношении Соскова в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Уголовно-
го-процессуального кодекса Украины (отсутствие факта преступления 
в деянии).

Сосков до решения Симферопольского районного суда пытался 
дважды закрыть уголовное дело, которое было возбуждено против не-
го. Однако и Железнодорожный районный суд г. Симферополя и Сим-
феропольский районный суд отказали ему в этом. Странным является 
и тот факт, что следствие тоже было заинтересовано в закрытии данного 
уголовного дела. после получения двух отказов уголовное дело в нача-
ле января было рассмотрено в Симферопольском районном суде, где 
и благополучно его закрыли, а подозреваемого Соскова отпустили без 
наказания.

напомним, что результатом нечеловеческих действий полностью 
разгромлена могила Гульсум Мамбет 1920 г. р., на могиле Сеитхалила 
амет-огълы разбита надмогильная плита, на двух других памятниках 
остались следы от обуви. Через две могилы вандал просто напрос-
то переехал на автомобиле. доказательством того, что данный акт 
совершил Сосков является восстановление им памятника Гульсум 
Мамбет.

Пресс-служба ДУМК
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в Ялте неизвестные спилили крест

Джерело: Корреспондент.net
http://korrespondent.net/ukraine/events/1480719-v-yalte-neizvestnye-spilili-krest
21.01.2013

В крыму в городе Ялта неизвестные между празднованием рождества 
и крещения спилили православный крест на горе крестовая над Ореан-
дой, сообщил один из прихожан церкви покровы пресвятой Богородицы.

«Еще 6 января крест был, я обратил на него внимание, а уже 14 января 
я шел из храма и не увидел его. поднялся на гору. крест был спилен и при-
слонен неподалеку. но с тропы его уже не видно, не видно и с моря»,– за-
явил Владимир Евдокимов.

Он заметил, что крест спилили ножовкой, причем ночью, так как 
днем такой вандализм явно бы заметили. протоиерей и настоятель хра-
ма николай доненко подчеркнул, что «это попытка преодоления хрис-
тианской веры».

«Я не владею информацией о ситуации, мы можем только сожалеть, что 
святыня поругана и постараемся её восстановить в ближайшее время»,– до-
бавил секретарь Симферопольской епархии александр Якушечкин.

Стоит отметить, что на горе крест был впервые установлен еще 30 сен-
тября 1837 года, на вершине горы рядом с крестом был посажен куст лавра 
руками императрицы александры Федоровны вместе с графом и графиней 
Воронцовыми, и великой княжной Марией николаевной. В 1924 году власти 
спилили крест, а церковь восстановила его в 2008 году.

По материалам РИА Новый регион

в крыму уволили журналиста-ксенофоба, 
оскорбляющего крымских татар и украинцев

Джерело: REEANA NEWS
http://reeana.com/crimea/all-society/item/2568.html
26.01.2013

Министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев уволил с долж-
ности главного редактора издания «Путевой журнал Крым» Олега Азарь-
ева, который позволил себе в публикации «Город по августейшему плату» 
ксенофобские высказывания в отношении крымских татар.
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Об этом министр рассказал вчера в эфире телеканала „ATR“. кро-
ме того, по словам лиева, уволен сотрудник министерства, отвечавший 
за выпуск номера. имя сотрудника министр не назвал. «Были приняты 
сразу кадровые решения. За это уволили автора, который также был 
редактором издания, и начальника управления министерства, ответ-
ственного за выпуск журнала»,– сказал лиев. Однако причины, по кото-
рым тираж не был полностью изъят из мест распространения, министр 
пояснить не смог.

История конфликта

крымское туристическое агентство по заказу Министерства курор-
тов и туризма крыма издало в октябре прошлого года 20 тысяч экземп-
ляров путеводителя «путевой журнал крым», который распространили 
в поездах и самолетах.

В публикации «Город по августейшему плату» редактор издания 
Олег азарьев среди прочего написал: «Татары почему-то стараются не 
вспоминать, что, придя в крым захватчиками, оккупантами, грабителями 
и осевши на небольшом пяточке земли в центральном крыму – улусом 
„Золотой Орды“,– они переименовали Таврику в крым, а местные поселки 
и природные достопримечательности (горы, реки, озера, урочища) – на 
свой лад, хотя местные названия до прихода татар существовали более 
двух тысяч лет». ксенофобская статья возмутила крымскотатарскую об-
щественность, которая потребовала от чиновников объяснений. В итоге 
александр лиев рассказал о своих кадровых решениях.

Извинения сквозь зубы

публикация азарьева активно обсуждалась и на личной странич-
ке в одной из социальных сетей первого замглавы Меджлиса, депутата 
крымского парламента рефата Чубарова. кроме упомянутых строк, он 
опубликовал ксенофобские суждения журналиста из других его пуб-
ликаций. В них он оскорбляет не только крымских татар, но и украин-
цев: «…Западэнщина, а в особенности львовщина, родина дивизии 
СС „Галичина“, куда отбирал добровольцев лично Гиммлер, которая при-
носила клятву на верность Гитлеру и рейху (а это была ОБЯЗаТЕлЬнаЯ 
церемония), и ивано-Франковщина, рассадник коричневой чумы в лице 
провокаторов и бандитов из „Свободы“, столь открыто и часто проявля-
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ют свою ненависть ко всему русскому и русскоязычному, что не видеть 
и не слышать этого может лишь какой-нибудь слепо-глухой и вдобавок 
слабоумный инвалид…».

Фото: facebook.com/ogazar

Олег азарьев также подключился к этой дискуссии. Он сказал, что 
имеет право на свое мнение и не сожалеет о написанном, как во время 
эфира на „ATR“ говорил александр лиев. «Моя ошибка в одном, я как ав-
тор написал в тексте полемический кусок, который как редактор не удо-
сужился убрать, так как считал, что раз он соответствует и текстам нашей 
прессы, уже опубликованным ранее, и текстам большинства авторов-ис-
ториков и современников событий, то он не может вызвать столь ярост-
ного противодействия. разумеется, я бы его убрал, но все журналы дела-
ются, не только эти, в обстановке нервозности, так что ляпы случаются. 
Меня уволили из-за выпускающих редакторов. Что вам еще? – написал 
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азарьев.– и не надо выискивать у меня в текстах еще что-то наподобие. 
Я прозаик, а не поэт, хотя душа, особенно когда она видит, что творится 
с нашей моралью, иногда такие экзерсисы выдает, вдобавок я 30 лет за-
нимаюсь журналистикой, в том числе писал и для российской культуры».

В ответ на это министр лиев ему написал: «Олег, Вы имеете право на 
свою позицию, как и все. но публикуйте ее там, где следует. То, что ва-
ше личное мнение просочилось в ОФиЦиалЬнОЕ иЗданиЕ – это подлая 
„подстава“ меня и всего моего коллектива. Живите, как знаете. надеюсь 
Вас больше не встретить».

итоговым постом журналиста стало неожиданное извинение аза-
рьева перед Чубаровым и крымскотатарским народом: «Уважаемый ре-
фат-ага! приношу Вам и всем крымским татарам глубокие извинения за 
опубликованную статью и выражаю искреннее сожаление о последстви-
ях этой публикации». Однако большинство участников дискуссии не по-
верили в искренность этих слов…

у криму побитий представник 
Меджлісу кримськотатарського народу

Джерело: «Права людини в Україні» (ХПГ)
http://www.khpg.org/index.php?id=1359371437
28.01.2013

Ввечері 24 січня 2013 року невідомі вчинили напад на голову ревізій-
ної комісії Меджлісу кримських татар куртсеїта абдуллаєва. нападники 
підійшли до абдуллаєва ззаду й вдарили його по голові важким предме-
том (імовірно, металевою трубою). коли абдуллаєв впав, вони продовжи-
ли побиття.

пан абдуллаєв зазнав серйозних поранень голови та обличчя й пот-
рапив до лікарні ім. Семашка у Сімферополі.

Останні події в криму (нищення татарських домів у Молодіжному, 
спроба підпалити будки на будові мечеті, виставка в честь Сталіна у Сімфе-
рополі) вказують на ймовірність того, що бойовики пов’язані з проросійсь-
ким шовіністичним організаціям.

російські шовіністи посилили дії проти кримських татар. Експерти 
припускають можливість подальших провокацій з метою дестабілізації за-
гального стану на півострові.
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Куртсеїт Абдуллаєв в лікарні після побиття

За матеріалами mediawest.info 
http://mediawest.info/392-fsb-znov-atakuie-krymskykh-tatar-ianukovych-boitsia

вандалы, осквернившие место расстрела евреев в крыму, 
получили до 6 лет тюрьмы

Див.: «Вандалы раскопали и разграбили братскую могилу жертв Холокоста под Симфе-
рополем» (http://www.khpg.org/index.php?id=1335528329).
Джерело: «Сегодня»
http://www.segodnya.ua/regions/krym/Vandaly-oskvernivshie-mesto-rasstrela-evreev-v-
Krymu-poluchili-do-6-let-tyurmy-.html
31.01.2013

Одним из доказательств вины подозреваемых стала почва с захоро-
нения на их ботинках.

Симферопольский районный суд вынес решение о лишении свобо-
ды троих крымчан, осквернивших захоронение – противотанковый ров 
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на 10-м километре Феодосийского шоссе, где в 1941–1943 годах расстре-
ливали евреев и крымчаков.

Отец и сын, Георгий и руслан полещуки из Симферополя, приговоре-
ны к четырем и трем годам за решеткой, а Эльмар Усманов из Укромно-
го – к шести годам лишения свободы.

Троих вандалов задержали по горячим следам в апреле 2012 года, 
нашлись свидетели преступления, а одним из доказательств вины подоз-
реваемых стала почва с захоронения на их ботинках. В республиканском 
комитете по охране культурного наследия выразили надежду, что суро-
вый приговор послужит уроком для всех грабителей и осквернителей 
памятников.

Алена Тополева

казаки в своих грязных делах используют детей

Джерело: Духовное управление мусульман Крыма
http://www.qirimmuftiyat.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=87
4%3A2013-02-11-14-19-24&catid=1&Itemid=30&lang=ru
11.02.2013

Казаки в своих грязных делах, направленных против крымских татар 
и других мусульман, начали использовать детей.

Ярким примером этому является события, произошедшие в селе къа-
рагёз (первомайское) кировского района, где с помощью несовершенно-
летних казаки пытаются снести ограждение на земельном участке, выде-
ленном под строительство мечети. как отметил главный имам ислям-Те-
рекского (кировский) района и города кефе (Феодосия) нариман короглу, 
еще 6 месяцев назад часть ограждения была повреждена, а недавно на 
месте событий правоохранителями были задержаны дети. Главный имам 
района уверен, что в этих событиях замешано казачество, которое стре-
мится постоянно провоцировать и будоражить местное население.

«Явным доказательством этому является то, что казаки уже воздейс-
твуют на родителей тех детей, которые были задержаны, и обвиняют 
правоохранителей только за то, что они, якобы, крымские татары, и ве-
дут следствие с „нарушениями и предвзятостью“. Это не соответствует 
действительности. Мы сейчас изучаем произошедшее и будем предпри-
нимать соответствующе действия»,– подчеркнул короглу.
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Он также отметил, что перед тем, как опросить детей, правоохрани-
тели вызвали родителей детей и допросили.

казаки, в свою очередь, рисуют свою «картину» произошедшего. 
по их версии правоохранители якобы угрожали детям, а ограждение само 
рухнуло, и на этой территории местные жители выпасают скот.

«Это все ложь, поскольку казаки выступают против строительства 
мечети в первомайском и постоянно ищут различные пути, чтобы не до-
пустить этого. О том, что действия казаков спланированы, можно убедить-
ся из распространенной ими информации в СМи, где говорится о том, что 
„первомайцы намерены добиться от властей ответа – на каком основании 
эта земля была огорожена“ и, якобы „под видом стройплощадки мечети 
используется для хозяйственных нужд местными предпринимателями“»,– 
отметил главный имам.

имам заверил, что как бы казаки не выступали против строительс-
тва, мечеть на этом месте будет построена.

Земельный участок площадью 0,49 га был выделен местной властью 
мусульманской общине села къарагёз для строительства и обслужива-
ния мечети в 2009 году, в 2012 году мусульмане получили государствен-
ный акт и все остальные градостроительные документы.

Пресс-служба ДУМК

Церковь поддержала мусульман в конфликте 
с казаками в селе в крыму

Джерело: Qirimtatar.Org
http://qirimtatar.org/news/social/item/1670-tserkov-podderzhala-musulman-v-konflikte-
s-kazakami-v-sele-v-krimu.html
23.02.2013

В селе первомайском кировского района крыма прошел митинг мес-
тного населения против разжигания межнациональной розни, в котором 
приняли участие руководители районного и сельского советов, передает 
сайт е-Крым.

по данным пресс-службы духовного управления мусульман крыма, 
в митинге приняли участие более 1 тыс. человек, которые осудили акты 
вандализма на территории, выделенной для строительства мечети в се-
ле. Главный имам района нариман короглу отметил, что подобные акты 



Злочини на ґрунті ненависті в Україні

1��

крымские татары «переносят с большим терпением». «Оскорбляющие 
нашу религию и наши святыни должны нести наказание в рамках сущест-
вующего закона»,– заявил он.

представитель православной церкви не смог принять участие в ми-
тинге, однако благочинный кировского церковного округа протоиерей 
Георгий Барзула направил участникам митинга письмо с осуждением 
вандалов. «Мы своими действиями должны только укреплять тот мир, ко-
торый имеем в крыму»,– говорится в письме.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали от 
властей найти и наказать разрушивших забор на территории строящейся 
мечети, а также наказать провокаторов межнационального конфликта 
в регионе.

За ходом митинга наблюдали около десятка представителей каза-
чества, которые сидели в машинах за территорией сельского совета. для 
предотвращения провокаций на место события прибыли бойцы мили-
цейского спецподразделения «Беркут».

напомним, в кировском районе мусульмане обвинили казаков в ис-
пользовании детей для попыток сноса ограждения на земельном участке, 
выделенном под строительство мечети. Участок площадью 0,5 га под ме-
четь был выделен в селе первомайском в 2009 году. полгода назад часть 
ограждения была повреждена, а недавно на месте событий правоохрани-
телями были задержаны дети. Мусульмане уверены, что в этих событиях за-
мешано казачество. казаки утверждают, что правоохранители угрожали де-
тям, ограждение рухнуло само, а на участке местные жители выпасают скот.

По факту вандализма в акъсюрю къонрат 
возбуждено уголовное дело

Джерело: Духовное управление мусульман Крыма
http://www.qirimmuftiyat.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=88
9%3A2013-02-14-14-32-18&catid=1&Itemid=30&lang=ru
14.02.2013

правоохранителями возбуждено уголовное дело по факту ванда-
лизма на мусульманском кладбище села акъсюрю къонрат (кондратье-
во), где украдены три башташа (надмогильные памятники) из мрамора.

как отметил пресс-службе дУМк старший следователь джанкойско-
го ГрО ГУ МВд Украины в крыму, майор милиции игорь Тимощенко, уго-
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ловное дело возбуждено по ч. 2 ст. 297 Ук Украины (надругательство над 
могилой, другим местом захоронения, над трупом или урной с прахом 
покойного, хищениями предметов, которые находятся в месте захороне-
ния или на трупе. данная статья предусматривает наказание в виде огра-
ничения свободы на срок от 3 до 5 лет).

по информации правоохранителей и местных жителей, хищение 
башташей произошло в течение последних двух недель февраля 2013 го-
да. В преступлении по версии следователей принимали участие несколь-
ко человек. Милиция одним из версий рассматривает хищение башташей 
для повторной перешлифовки и дальнейшей реализации в пунктах риту-
альных услуг.

Местные жители обращаясь к власти и правоохранительным орга-
нам призывают их в кротчайшие сроки найти преступников и наказать.

«Эти люди, если их можно так назвать, совершили очень большой 
грех и за это они должны понести суровое наказание»,– говорит один из 
пострадавших.

Сельский голова кондратьевского сельского совета александр рогов 
не видит в произошедшем межконфессионального и межнационального 
контекста.

«Я уверен в том, что это никак не касается межконфессиональных 
и межнациональных отношений, поскольку это преступление взбудо-
ражило все население в округе. Вандалы не имею национальности, они 
должны быть пойманы и понести наказание по всей суровости украин-
ского законодательства»,– отметил сельский голова.

Он также отметил, что для восстановления памятников в сельском 
бюджете найти средства не возможно, поскольку такие расходы не пре-
дусмотрены. Однако александр рогов пообещал сделать все возможное 
для того, чтобы найти внебюджетные средства для того, чтобы помочь 
потерпевшим восстановить башташи.

напомним, 13 февраля стало известно об акте вандализма на му-
сульманском кладбище села акъсюрю къонрат. неизвестные похитили 
три башташа из мрамора, которые были установлены на могилах джеп-
парова Зекерья (1950 г. р.), аджретдинова Садредина (1928 г. р.) и Халило-
вой Шахсане (1910 г. р.).

духовное управление мусульман крыма просит правоохранителей 
отнестись к данному преступлению ответственно и довести его рассле-
дование до логического конца. В Муфтияте надеятся, что следствие будет 
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объективным и не повторит действия правоохранителей, которые рас-
следовали дело в отношении «мирновского вандала», который избежал 
наказания.

Пресс-служба ДУМК

Мерія сімферополя не дозволила меджлісу 
проводити традиційний траурний мітинг 18 травня

Джерело: «Дзеркало Тижня»
http://dt.ua/UKRAINE/meriya-simferopolya-ne-dozvolila-medzhlisu-provoditi-tradiciyniy-
traurniy-miting-18-travnya.html
24.02.2013

У меджлісі впевнені, що влада прагне внести розкол у кримськота-
тарський народ і провокує конфлікт під час траурних заходів.

Виконком Сімферопольської міськради не дав дозволу меджлісу 
кримськотатарського народу на проведення 17 і 18 травня традиційних 
траурних заходів, присвячених пам’яті жертв депортації кримських та-
тар. про це йдеться в листі керуючого справами виконкому Сімферополя 
Олени Мацьковой на адресу народного депутата України, голови меджлі-
су кримськотатарського народу Мустафи джемілєва.

лист мерії Сімферополя було направлено у відповідь на повідом-
лення джемільова про намір провести на площі леніна ввечері 17 трав-
ня традиційну громадську акцію-реквієм «Запали в своєму серці вогонь», 
а 18 травня – Всекримський траурний мітинг, присвячених пам’яті жертв 
депортації кримськотатарського народу за участі 25–30 тисяч осіб.

У листі за підписом керуючого справами виконкому Сімферопольсь-
кої міськради Мацькової говориться, що заходи, присвячені пам’яті жертв 
депортації, є загальнокримськими, за участі органів влади, місцевого 
самоврядування та представників громадськості, а рада міністрів арк 
і виконком міськради Сімферополя щорічно затверджують заходи з під-
готовки та проведення дня жертв депортації. У зв’язку з цим виконком 
пропонує Мустафі джемілєву повернутися до розгляду його повідомлен-
ня про проведення заходів 17 і 18 травня «після здійснення необхідних 
організаційних заходів щодо взаємодії, в межах повноважень всіх заці-
кавлених органів виконавчої влади, правоохоронних служб, організа-
торів і учасників».
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при цьому в листі управління справами мерії Сімферополя пові-
домляється, що поряд з повідомленням джемілєва у виконком «раніше 
надійшли і прийняті до розгляду» інші документи на проведення на площі 
леніна 18 травня заходів, присвячених дню депортації.

За інформацією депутата Вр криму рефата Чубарова, повідомлен-
ня, яке нібито раніше надійшло в виконком і було прийнято до розгляду, 
подано опозиційною меджлісу організацією «Міллі фірка», яка тісно спів-
працює з владою і тому може отримати дозвіл на проведення траурних 
заходів на площі леніна, які традиційно протягом більше 20 років прово-
дить меджліс.

ZN.UA народний депутат України Мустафа джемілєв висловив побо-
ювання, що такими діями влада, прагнучи внести розкол у кримськота-
тарський народ, провокує конфлікт під час траурних заходів.

«Я кажу представникові президента в криму Віктору плакиді: „Як ви 
собі це уявляєте? Ось зібралися 18 травня на площі 25–30 тисяч крим-
ських татар, а на балконі українського театру замість меджлісу – ці ваші 
конструктивні. Ви можете гарантувати, що народ їх не скине з цього бал-
кона?“ а він мені відповідає: ні, не можемо гарантувати, але така команда 
пішла, що я можу зробити?» – переказав свою розмову з представником 
президента джемілєв.

докладніше читайте в матеріалі Валентини Самар «Туварджи* Моги-
льов і його вівці».

Здание Муфтията крыма осквернили свастикой 
и нецензурной бранью

Джерело: Духовное управление мусульман Крыма
http://www.qirimmuftiyat.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=94
1%3A2013-03-04-09-20-02&catid=1&Itemid=30&lang=ru
04.03.2013

Неизвестные осквернили свастикой, пятиконечной звездой и нецен-
зурной бранью стену здания Духовного управления мусульман Крыма.

данный акт вандализма был обнаружен сегодня утром охранником 
Муфтията крыма. после обнаружения сотрудник дУМк вызвал милицию. 
на данный момент на месте происшествия проводятся оперативно-
следственные действия.
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по факту вандализма правоохранители возбудили уголовное дело 
по статье 296 Уголовного кодекса Украины. Сотрудники духовного уп-
равления мусульман крыма в свою очередь просматривают записи ка-
мер видеонаблюдения.

Пресс-служба ДУМК

в кировском совершено нападение на мечеть

Джерело: Духовное управление мусульман Крыма
http://www.qirimmuftiyat.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=9
64%3A2013-03-11-16-25-24&catid=1&Itemid=30&lang=ru
11.03.2013

В селе кировское акмечитского (Черноморского) района пятеро 
учеников 8-го класса местной школы закидали камнями мечеть. В резуль-
тате хулиганского поступка местных молодчиков были разбиты стекла на 
нескольких окнах мечети. Об этом пресс-службе дУМк сообщил Главный 
имам акмечитского региона люман абдураманов. по информации имама 
о факте нападения на мечеть было сообщено правоохранительным орга-
нам. Милиция ведет оперативно-следственные мероприятия, по резуль-
татам которых дело будет направлено в прокуратуру.

«Мы сообщили правоохранителям о случившемся. Однако нам уда-
лось самостоятельно установить лиц, которые совершили хулиганские 
действия. ими оказались местные подростки»,– рассказал люман абду-
раманов и добавил: «Мы уже связались с их родителями и обязали их за-
менить разбитые стекла».
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на данный момент работы по восстановлению поврежденного иму-
щество родителями выполнены.

по данному событию сегодня в кировском сельском совете состоя-
лось собрание с участием представителя райгосадминистрации, головы 
сельсовета, директора школы, учителей, представителей местного медж-
лиса, религиозной общины, имама, а также пяти учеников 8-го класса, со-
вершивших хулиганские действия, и их родителей.

по итогам собрания было принято решение держать виновных под 
домашним арестом и поставить их на учет, рассмотреть на очередной 
сессии сельского совета данное происшествие. кроме того, участники 
собрания сошлись во мнении о необходимости в ближайшее время про-
вести сход граждан села кировское.

Пресс-служба ДУМК

рЭс уничтожает памятник национального значения 
тахталы Джами

Джерело: Духовное управление мусульман Крыма
http://www.qirimmuftiyat.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=104
0% 3A2013-04-03-10-17-11&catid=1&Itemid=30&lang=ru
03.04.2013

под угрозой уничтожения оказалось одно из исторических мечетей 
Бахчисарая, памятника архитектуры национального значения (XVIII век) – 
Тахталы джами. Угрозу несет железобетонная электрическая опора, ко-
торая была установлена в 2011 году Бахчисарайским рЭС перед входом 
в мечеть (работы по установке производила Симферопольская рЭС).

Опора закрывает проход к мечети, нарушает внешний вид истори-
ческого объекта и способствует постепенному уничтожению фундамента 
здания. после установления опоры произошла просадка грунта, где при 
осадках скапливается вода и просачивается под мечеть.

В Бахчисарайском историко-культурном заповеднике утверждают, 
что работники Симферопольского рЭС незаконно установили железобе-
тонную электрическую опору в охранной зоне памятника национального 
значения «Тахталы джами». В заповеднике заверяют, что рЭС провел ра-
боты без соответствующего согласования с органами охраны культурно-
го наследия.
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для предотвращения данного «процесса уничтожения» мечети мест-
ные мусульмане и духовное управление обращалось неоднократно к ру-
ководству рЭС, городской и районной власти. Однако уже прошло 1,5 го-
да, но вопрос остается нерешенным.

В Бахчисарайском рЭС ответили, что «установка опоры в районе ме-
чети Тахталы джами произведена с целью выноса из охранной зоны 
Вл-0,4 кВ здания мечети, а также смонтирована в единственно возмож-
ном месте, где проходят инженерные сети и обеспечиваются норматив-
ные требования».

В Бахчисарайской райгосадминистрации со ссылкой на паО «дТЭк 
крымэнерго» сообщают, «в настоящее время отсутствует техническая 
возможность переноса в другое место опоры. напротив, реконструкция 
опоры увеличила надежность, электроснабжения потребителей, в том 
числе мечети и позволила предотвратить разрушение опор, электрот-
равматизм населения, аварийный обрыв проводов, которые ранее про-
ходили над мечетью».

Таким образом, рЭС избегает аварийной ситуации за счет нанесения 
ущерба сохранности памятника архитектуры.

Местные мусульмане возмущены позицией рЭС и требуют неза-
медлительного переноса опоры на более подходящее место, в крайнем 
случае верующие готовы собрать громаду и самостоятельно перенести 
электрическую опору.

духовное управление мусульман крыма призывает руководство паО 
«дТЭк крымэнерго» отнестись к решению данного вопроса серьезно и с от-
ветственности и не нагнетать ситуацию вокруг религиозного объекта.

Справка: Мечеть Тахталы-джами построена в 1707 году на правом бе-
регу реки Чурук-Су. Мечеть Тахталы-джами (деревянная мечеть) получила 
свое название из-за того, что кладка стен была выполнена с применением 
досок для связки камня. Мечеть снаружи обложена обработанным мест-
ным камнем, окна полукруглые, с восточной стороны прямоугольные. 
кровля четырехскатная, покрыта красной черепицей. С северной сторо-
ны под одной крышей с основным объемом здания – широкая терраса 
с входом в мечеть. над входом в мечеть – плита с резным орнаментом, 
и указанием даты сооружения мечети. С северо-запада мечети, возвыша-
ется минарет, имеющий шестнадцать граней, он сложен из обработанного 
местного камня, имеет шерифе (балкон), украшенный резьбой.

Пресс-служба ДУМК
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в симферополе попытались разместить билборды, 
поздравляющие крымских татар с годовщиной депортации

Джерело: Qirimtatar.org
http://qirimtatar.org/news/qazalar/item/1724-v-simferopole-popitalis-razmestit-bilbordi-
pozdravlyaiuschie-krimskich-tatar-s-godovschinoy-deportatsii.html
05.04.2013

В Симферополе попытались разместить билборды с поздравлением 
крымских татар со счастливым спасением от полного уничтожения во 
время насильственного выселения в 1944 году.

как сообщил «новому региону» заказчик Виталий Храмов, именую-
щий себя старейшиной казачьей общины «Соболь», представители его 
общины намеревались разместить на въездах в Симферополь четыре 
билборда, приуроченных к годовщине депортации крымских татар, на-
чавшейся 18 мая 1944 года.

на макете билборда планировалось поместить текст: «поздравляем 
печенегов Тавриды с днем пятого чудесного спасения! добра и счастья!», 
а так же фотографию самого Храмова.

Однако в рекламной фирме, в которую обратились казаки, после па-
узы в несколько дней им ответили отказом. «Мы посоветовались с юрис-
тами и мы не можем размещать никакие рекламные сюжеты с личностя-
ми или призывами, которые распространяют межнациональную, меж-
конфессиональную вражду в обществе. За это мы можем понести очень 
серьезный штраф и изменить макет в данном случае не представляется 
возможным, даже если убрать фотографию, ситуацию это не исправит»,– 
говорится в письме, пришедшем из киевской рекламной фирмы.
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Тогда казаки попытались заказать размещение билбордов, позд-
равляющих крымчан с православной неделей святых жен-мироносиц. 
но и в этом случае последовал отказ. рекламистов смутило, что данное 
поздравление также должно было быть сделано от имени Храмова, 
которого при президенте Викторе ющенко депортировали из крыма 
в россию.

«Фамилия и фото не должны присутствовать на плакате, т. к. этому 
человеку запретили по постановлению суда въезд в Украину»,– ответили 
представители фирмы.

За українофобські заголовки кримські газетярі 
отримали кримінальну справу

Джерело: Gazeta.ua
http://gazeta.ua/articles/politics/_za-ukrajinofobski-zagolovki-krimski-gazetyari-otrimali-
kriminalnu-spravu/491681
08.04.2013

кримська міліція проводить досудове розслідування за фактами пуб-
лікації в газеті «крымская правда» матеріалів, які ображають національну 
гідність українців та розпалюють міжнаціональну ворожнечу. про цей йде 
мова у відповіді начальника ГУ МВС України в арк Михайла Слєпаньова 
народному депутату від ВО «Свобода» Едуарду леонову, копія якої є у роз-
порядженні Gazeta.ua.

начальник главку повідомив, що співробітники Залізничного райвід-
ділу міліції Сімферополя внесли звернення нардепа до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань. наразі проводиться слідство. пан Слєпаньов 
також повідомив, що працівники кримського Главку міліції провели про-
філактичну бесіду з головним редактором газети Михайлом Бахарєвим 
«для глибшого вивчення матеріалів, які публікуються, з метою недопу-
щення розміщення образливих статей, у тому числі таких, які порушують 
рівноправ’я громадян залежно від їх расової, національної приналеж-
ності або релігійних уподобань».

народний депутат ще у лютому написав заяву на ім’я Генерально-
го прокурора України з приводу публікації у газеті антиукраїнських ма-
теріалів. Обурення депутата викликали заголовки «С хохлами каши не 
сваришь» (у статті йде мова про блокування трибуни ВрУ) та «Бесславные 
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ублюдки живут лучше героев» (про законопроект пана леонова щодо де-
ржавних гарантій воїнам ОУн-Упа).

парламентар вважає, що дії редакції не тільки ображають національ-
ні почуття українців, але й підпадають під ст. 161 кримінального кодексу 
України: порушення рівноправності громадян залежно від їх расової на-
ціональної належності або ставлення до релігії.

Закір Закіров
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в крыму уничтожают мусульманские кладбища

Джерело: «Новости Крыма за 15 минут»
http://15minut.org/article/v-krymu-unichtozhajut-musulmanskie-kladbischa
21.04.2013

В Крыму участились случаи застройки старинных мусульманских 
святынь, сообщает Духовное управление мусульман Крыма.

крымский муфтият возмущен строительством торгового павильона 
на территории бывшего мусульманского кладбища в южнобережном по-
селке Мисхор. Застройщиком, сообщают СМи, является депутат кореизс-
кого поссовета Вааг кочарян.

Возле территории мусульманского кладбища находится старинная 
Мисхорская мечеть, архитектором которой был николай краснов, со-
здавший также проект ливадийского дворца. для строительства выру-
били редкие, исчезающие деревья, отмечает пресс-служба духовного уп-
равления мусульман.

В крымском муфтияте отмечают, что в крыму участились случаи за-
стройки территорий старых мусульманских святынь. Так, уже почти пять 
лет мусульманская община села Семеновка ленинского района борется 
за запрет строительства дайвинг-центра на территории старинного му-
сульманского кладбища ак-Таш.

недавно с требованием прекратить застройку мусульманского клад-
бища в селе лозовое Симферопольского района выступили жители доб-
ровской долины.

Вместе с этим в Старом крыму предлагают хоронить мусульман на 
территории городской свалки, потому что на кладбище практически не 
осталось места, передает телеканал ATR.

Свалка в Старом крыму находится недалеко от центра, документов 
на нее у администрации нет. Мусульмане возмущены перспективой хо-
ронить мертвых возле горы мусора.

Городской голова петр катюк рассказал, что свободной земли хватит 
еще года на два, а выделить землю он не может, пока не будет разработан 
новый генплан. решить проблему пообещали в ближайшее время, для че-
го создали специальную комиссию в горсовете.
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еще одно старое мусульманское кладбище крыма 
подвергается глумлению

Джерело: Духовное управление мусульман Крыма
http://www.qirimmuftiyat.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=10
86%3A2013-04-19-12-21-27&catid=1&Itemid=30&lang=ru
19.04.2013

на южном Берегу крыма в поселке Мисхор совершается глумление 
над человеческими останками. депутат кореизского поселкового сове-
та Вааг кочерян начал незаконное строительство торгового павильона 
на территории бывшего мусульманского кладбища. «Возле территории 
мусульманского кладбища находиться старинное Мисхорское джами, 
архитектором которого был известный академик архитектуры, главный 
архитектор города Ялты, автор проекта ливадийского дворца николай 
краснов. а на данный момент ведется активная незаконная застройка 
территории мусульманского кладбища. известен и тот факт, что застрой-
щиком выступает депутат кореизского поссовета Вааг кочарян. Также на 
данной территории вырублены краснокнижные кипарисы. несколько 
общественных организаций уже обратились в прокуратуру с заявлени-
ем, в котором оповещают, что на территории, прилегающей к мусуль-
манскому кладбищу, незаконно вырублено более 6 единиц вечнозелё-
ных деревьев семейства кипарисовых. Также был отправлен запрос 
в прокуратуру г. Ялты мусульманской общиной «Мисхор» относительно 
законности построек депутата кореизского поссовета»,– поведал Эмир-
Усеин куку журналисту QHA.

Он также уточнил, что в прокуратуру обратились представители 
трех общественных организаций – председатель общественных органи-
заций кореиза Галина донаусова, председатель ОО «Гражданский совет 
по осуществлению общественной антикоррупционной экспертизы де-
ятельности кореизского поссовета и исполкома» Евгений Жуков, предсе-
дателя ОО «Гражданская позиция» наталия поливко.

В свою очередь, корреспондент QHA обратился непосредственно 
к самому депутату кореизского поселкового совета Ваагу кочаряну с воп-
росом, действительно ли он причастен к строительству торговых павиль-
онов на территории, прилегающей к Мисхорской мечети?
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на что он ответил: «Это просто ложь и клевета. кто-то просто пытает-
ся что-то написать по дурному».

депутат также прокомментировал заявление общественников ко-
реиза, обратившихся в прокуратуру: «Могу комментарии про них дать. 
Это бездельники, бездарные люди, которые бегают по кореизу и на всех 
пытаются что-то писать – донаусова, поливко и Жуков».

на уточняющий вопрос корреспондента, «действительно ли ведет-
ся строительство и на законном основании оно ведется?», Вааг кочарян 
отреагировал несколько несдержанно: «Я там никакого строительства не 
веду. Я вас не знаю и не могу официально сказать вам. Вы мне звоните, 
говорите, что вы какой-то репортер, которого я в глаза не видел, и как 
я могу с вами о чем-то говорить, скажите мне?», и затем бросил трубку.

далее, спустя некоторое время, в редакцию QHA депутат кочарян, 
который ранее уверял, что к строительству никакого отношения не име-
ет, позвонил сам и передал телефонную трубку жительнице Мисхора 
Валентине кирпановой. Та, в свою очередь, рассказала корреспонденту, 
что рынок, строительство которого ведется, просто необходим местным 
жителям.

«Я – житель дома № 9, возле которого ведется стройка. Это жители 
нашего дома и близлежащих домов попросили сделать рынок, потому 
что очень много пожилых людей, они в кореиз не могут подниматься. нам 
сюда привозят овощи, бакалею, мясо. Все люди очень довольны, что тут 
рядышком все, просили сделать закрытым, потому что зимой и осенью то 
дождь, то слякоть. Мы попросили нашего депутата (Ваага кочаряна – ред.) 
сделать. Все это делает он по просьбе жителей, и я не пойму, какая про-
блема?» – рассказала Валентина, позвонившая в редакцию, по-видимому, 
по просьбе депутата.

далее депутат сам уже начал заверять корреспондента, что строи-
тельство ведется для людей.

«Строительство ведется для людей, были проведены общественные 
слушания. Было собрано около 60–80 подписей… приезжайте сюда_ мы 
будем разговаривать…» – сказал Вааг кочарян.

Отметим, что в последнее время в крыму участились случаи за-
стройки территорий старых мусульманских святынь. Так, уже почти пять 
лет мусульманская община села китень/Семеновка ленинского/Еди-кую 
района борется за запрет строительства на территории старинного му-
сульманского кладбища ак-Таш в селе дайвинг-центра, а совсем недавно 
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с требованием прекратить застройку мусульманского кладбища в селе 
Эски Орда/лозовое акмесджитского района выступили жители Мамут-
Султанской/добровской долины (акмесджитский район).

духовное управление мусульман крыма изучит данную ситуацию 
и предпримет соответствующие действия.

[Эвелина Ильясова (QHA)] 
Пресс-служба ДУМК

в Мисхоре незаконно застраивают территорию 
мусульманского кладбища

Религия – 18 Апрель 2013

http://qha.com.ua/v-mishore-nezakonno-zastraivayut-territoriyu-musulmanskogo-
kladbischa-125200.html

В Ислям-Тереке осквернили памятник

Джерело: Духовное управление мусульман Крыма
http://www.qirimmuftiyat.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11
09%3A2013-05-07-11-21-26&catid=1&Itemid=30&lang=ru]
07.05.2013

неизвестные в кировском/ислям-Тереке осквернили закладной ка-
мень, установленный будущему памятнику жертвам геноцида крымско-
татарского народа. Об этом информагентству QHA рассказал местный жи-
тель кировского рустем Энверов.

по словам местного жителя, закладной камень был установлен 
в ислям-Тереке еще в 90-е годы. Однако до этого времени не нашлось 
средств в местном бюджете на установление памятника «Жертвам гено-
цида крымскотатарского народа». В то же время, отмечает автор, за это 
период устанавливалось огромное количество памятников на различ-
ную тематику.

«Я помню еще с малых лет, что камень „Здесь будет установлен па-
мятник жертвам геноцида крымскотатарского народа“ был еще уста-
новлен в 90-е, а другие памятники были сделаны в последние несколь-
ко лет! Что интересно, откуда в бюджете деньги на эти памятники? и, как 
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видно с фото, стройка еще не закончена. Более того, тематика памятни-
ков – авиация, летчики и такое, и ни единого упоминания величайшему 
летчику крыма – аметхану Султану. и что самое неприятное – обрати-
те внимание, как изгажен крымскотатарский камень, и это, не просто 
грязь, друзья… без подробностей, и так все ясно…» – рассказал рус-
тем Энверов.

напомним, что акты вандализма по отношение к крымскотатарским 
святыням очень часто происходят на территории полуострова. приме-
чательно, что ни один акт вандализма в отношении крымскотатарских 
святынь не был раскрыт правоохранительными органами, а виновники 
не были наказаны.

[Эвелина Ильясова (QHA)]*

вновь неизвестными осквернена крымскотатарская святыня

Джерело: QHA*
http://qha.com.ua/vnov-neizvestnimi-oskvernena-krimskotatarskaya-svyatinya-foto-
125896.html

неизвестные в день траурных мероприятий 
оскорбили крымских татар

Джерело: «АН-Крым»
http://an.crimea.ua/page/news/39822/
20.05.2013

В субботу, 18 мая, когда в крыму проводились траурные мероприя-
тия по случаю 69-й годовщины депортации крымскотатарского народа, 
неизвестные нанесли оскорбительные надписи на бетонных конструкци-
ях дорожной развязки Симферополь–дубки.

Соответствующие надписи обнаружил один из пользователей YouTube 
доктор Борменталь.

� информация, размещенная на сайте, может быть опубликована только с письменного 
разрешения QHA.
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В подтверждение он выложил видео, на котором зафиксирована 
надпись: «депортировали рас, сможем и второй», а рядом с ней изобра-
жена фашистская свастика.

«надпись предусмотрительно сделана на маршруте движения 
одной из колонн крымских татар на траурный митинг»,– отметил поль-
зователь.

как известно, 18 мая в Симферополе прошел Всекрымский траурный 
митинг.

[http://youtu.be/WC0VPbMZtuc]

скандальное заявление генконсула рФ. 
крымские татары провели митинг под Генконсульством россии

Джерело: «День»
http://www.day.kiev.ua/ru/news/230513-krymskie-tatary-proveli-miting-pod-genkonsulst 
vom-rossii
23.05.2013

Крымско-татарский меджлис провел пикетирование Генерального 
консульства Российской Федерации в Симферополе с требованием отоз-
вать консула Владимира Андреева и объявить его персоной нон-грата на 
Украине за его высказывания в адрес крымских татар.

Собравшиеся скандировали слоганы «андреев – провокатор» и «ан-
дреев – фашист».

«То, что делает генеральный консул российской Федерации господин 
андреев – это одна из многочисленных провокаций, которые специаль-
но разрабатываются и пытаются быть реализованными в крыму. андре-
ев – в авангарде провокаций, направленных против крымско-татарского 
народа и против движения Украины в европейское сообщество»,– заявил 
Чубаров.

по словам Чубарова, главная задача генконсула – дестабилизация 
ситуации в крыму и стремление вбить клин между украинскими властя-
ми и крымскими татарами.

на митинге была зачитана резолюция с требованием выгнать андре-
ева и объявить его невъездным на Украину.

По материалам: Новый регион
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Фото: Новый регион
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Генконсул россии назвал татар предателями

22.05.2013

как передают «крым.комментарии», скандал вокруг Генконсула рФ 
в Симферополе спровоцировало его интервью телеканалу аТр. андреев 
рассказал, почему он не рекомендовал делегатам российских летчиков, 
специально прибывшим из Москвы, присутствовать на премьере фильма 
«Хайтарма» о дважды герое Советского Союза летчике амет-Хане Султане.

по словам андреева, фильм «Хайтарма» извращает историю Великой 
Отечественной войны. Он посоветовал крымским татарам снять фильм 
о сотрудничестве лиц крымскотатарской национальности с фашистски-
ми оккупантами.

на замечания журналиста, что Генконсул высказался очень оскорби-
тельно для крымскотатарского народа, андреев ответил: «Я что-то новое 
сейчас сказал? Мне не нужны ваши советы. Все, что я сегодня сказал, это 
совершенно официально. Запишите и прокручивайте любому крымскому 
татарину. Мое слово и слово россии должно звучать, должно быть изве-
стно. В том числе и мое интервью сегодня для того, чтобы правда о ВОВ 
звучала. В том числе, с теми эпизодами, которые почему-то 18 мая замал-
чиваются. В этом фильме их нет. Это именно тематика предательства».

[http://youtu.be/29CujcIMKE4]

МиД украины вызвал советника посольства рФ 
из-за оскорбления крымских татар

Джерело: УНИАН
http://www.unian.net/news/572486-mid-ukrainyi-vyizval-sovetnika-posolstva-rf-iz-za-
oskorbleniya-kryimskih-tatar.html
22.05.2013

В Министерство иностранных дел Украины был вызван старший 
советник посольства рФ в Украине Виктор лихачев, до которого была 
доведена обеспокоенность украинской стороны в связи с некоррект-
ными высказываниями Генерального консула рФ в Симферополе Вла-
димира андреева в отношении представителей крымскотатарского 
народа Украины.
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«представителю посольства россии было подчеркнуто, что крымс-
котатарское население является неотъемлемой составной частью мно-
гонационального украинского общества. до сих пор сохраняет действие 
Соглашение по вопросам, связанным с восстановлением прав депор-
тированных лиц, национальных меньшинств и народов, подписанное 
в Бишкеке 9 октября 1992 г., которое подписано и ратифицировано рос-
сией. поэтому Мид Украины исходит из того, что официальная позиция 
российской Федерации определяется положениями указанного Согла-
шения, а не мнением российского консульского агента»,– отмечается 
в комментарии департамента информационной политики Мид Украины

МиД рФ признал заявления генконсула в симферополе 
«некорректными»

Джерело: УНИАН
http://www.unian.net/news/572767-mid-rf-priznal-zayavleniya-genkonsula-v-simferopole- 
nekorrektnyimi.html
23.05.2013

В Министерстве иностранных дел рФ назвали некорректными вы-
сказывания российского генерального консула в Симферополе Влади-
мира андреева о крымских татарах. Об этом говориться в комментарии 
Мид россии. В частности, отмечается, что российская сторона «понимает 
реакцию на некоторые, скажем прямо, некорректные формулировки, ис-
пользованные российским представителем без должного учета чувстви-
тельного вопроса, требующего в любой ситуации исключительно взве-
шенного подхода».

По крыму распространяют антитатарские сМс-сообщения

Джерело: «15 минут»
http://15minut.org/article/po-krymu-rasprostranjajut-antitatarskie-sms-soobschenija
23.05.2013

Функционеры партии «Русское единство» массово рассылают жи-
телям Крыма СМС-сообщения, в которых тиражируют ксенофобские 
высказывания генерального консула России в Симферополе Владимира 
Андреева.
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Об этом вчера вечером на своей странице в социальной сети Facebook 
сообщил первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарско-
го народа, депутат парламента автономии рефат Чубаров.

Текст рассылаемого СМС-сообщения гласит: «крымские татары пре-
датели – Генконсул рФ андреев. Завтра в 11.00 акция протеста (за сельпо). 
Отправь смс всем знакомым».

Таким образом, по данным Чубарова, руководство «русского един-
ства» пытается собрать своих активистов и сочувствующих на сегодняш-
ний пикет, который эта политсила устраивает перед зданием Генконсуль-
ства рФ в Симферополе в противовес акции, организованной Медж-
лисом. крымские татары, напомним, планируют собраться под окнами 
российского консула, чтобы осудить его резкие высказывания, оскорбля-
ющие весь крымскотатарский народ.

«Очевидна и неблаговидная роль, взятая на себя руководителями 
„русского единства“, специально синхронизировавших проводимый 
им пикет со временем проведения заранее объявленного крымски-
ми татарами пикета…»,– отметил зампред Меджлиса. В связи с этим 
он не исключил, что «все произошедшее и происходящее, начиная 
с фашиствующих утверждений генконсула рФ андреева, и контр-пи-
кет, организуемый „русским единством“, звенья одной цепи и одного 
замысла…».

Чубаров призвал всех крымских татар – участников пикета у Гене-
рального консульства рФ в Симферополе – «проявить максимальную вы-
держку и спокойствие, не реагируя на происки „руссоедов“, как бы они 
ни старались…».

пользователи соцсетей вчера бурно обсуждали и тиражировали со-
общение зампреда Меджлиса:

Вчера лидер «русского единства» Сергей аксенов сообщил «15 мину-
там», что к стенам генконсульства придут около двухсот представителей 
этой партии. подготовкой акции, по его словам, занимается симферо-
польская городская организация партии.

Сам аксенов поддержал высказывания российского консула. «лич-
но я не увидел какого-то оскорбления в заявлениях генконсула, подве-
дения под общую гребенку всего крымскотатарского народа. Я в своих 
заявлениях говорил практически то же самое. Я согласен, что процесс 
был несправедливый. но предателей и сейчас должен ждать суд»,– 
заявил он.
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как сообщали «15 минут», генеральный консул россии в кры-
му Владимир андреев не пустил членов российской делегации на 
премьеру художественного фильма «Хайтарма», рассказывающего 
о депортации крымскотатарского народа. на премьерный показ бы-
ли приглашены военные летчики и боевые товарищи дважды героя 
Советского Союза крымского татарина амет-Хана Султана, судьба ко-
торого легла в основу сюжета картины. Однако после беседы в ген-
консульстве рФ в Симферополе сразу несколько гостей, прибывших 
в крым за счет устроителей премьеры «Хайтармы», отказались идти 
в кинозал.

Сайт «крымского казачества»

В интервью телеканалу ATR андреев заявил, что россия не могла 
быть представлена на премьере фильма, «искажающего правду о Ве-
ликой Отечественной войне». российский консул заявил, что «тема 
коллаборационизма и пособничества оккупантам обязана присут-
ствовать во всех мероприятиях», освещающих сталинскую депорта-
цию крымских татар.

андреев подчеркнул, что высказанная им позиция согласуется с по-
зицией властей рФ. «Все что я сегодня сказал – это совершенно офици-
ально. Вот запишите и прокручивайте любому крымскому татарину. Мое 
слово и слово россии должно звучать, должно быть известно»,– сказал 
генконсул рФ в Симферополе.
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оскандалившийся генконсул рФ в крыму заявил об отставке

Джерело: УНИАН
http://www.unian.net/news/572975-oskandalivshiysya-genkonsul-rf-v-kryimu-zayavil-
ob-otstavke.html
24.05.2013

Об этом корреспонденту Униан по телефону сказал сам андреев. 
«Фактически заявление Мида – это выражение мне недоверия. Ставить 
вопрос о том, насколько я могу работать в таких условиях? наверное, не 
могу. Я принял решение уходить с должности»,– заявил он.

андреев добавил, что руководство знает о его решении. «Мое руко-
водство об этом знает, все остальное дело практики и процедур, которые 
я впервые буду проходить. Мне надо сдать дела: я не политик, а чинов-
ник. Я думаю, это достаточно короткий срок»,– сказал он.

на вопрос, действительно, ли в начале лета должен был закончиться 
его контракт в крыму, консул ответил: «Три изначальных года моего конт-
ракта заканчиваются первого июня, но открою секрет, что четвертый год 
был под обсуждением, он зависел от разных факторов – от моего жела-
ния, от позиции руководства, много чего».

андреев добавил, что работает дипломатом с 1982 года.
как сообщал Униан, во вторник (21 мая) первый заместитель пред-

седателя меджлиса крымскотатарского народа рефат Чубаров призвал 
россию отозвать с полуострова андреева за высказывания о татарах.

скандального генконсула рФ сделали почетным членом 
российской общины крыма

Джерело: УНИАН
http://www.unian.net/news/573190-skandalnogo-genkonsula-rf-sdelali-pochetnyim-
chlenom-rossiyskoy-obschinyi-kryima.html
26.05.2013

русская община крыма сделала своим почетным членом генерально-
го консула россии в Симферополе Владимира андреева, который подает 
в отставку из-за несогласия российского Мида с его оскорбительными 
высказываниями о роли крымских татар в годы Великой Отечественной 
войны.
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как сообщила пресс-служба организации, такое решение приняли 
25 мая в Симферополе участники совместного заседания думы русской 
общины крыма и совета крымской организации партии «русское един-
ство». С инициативой выступили председатель организации Сергей 
Цеков и лидер партии Сергей аксенов.

Главный крымско-татарский милиционер крыма 
получил гостиницу в благодарность 
за крышевание наркоторговли в Белогорском районе

Джерело: РИА Новый Регион – Крым
http://www.nr2.ru/crimea/443613.html
12.06.2013

наркоторговля в наиболее неблагополучном в этом отношении 
районе крыма – Белогорском – продолжает процветать благодаря пок-
ровительству начальника отдела координации деятельности органов 
внутренних дел в сфере межнациональных отношений ГУ МВд Украины 
в крыму Веиса Саитьяева. расширение «зоны влияния» его семьи в сфере 
наркоторговли в нынешнем курортном сезоне идет за счет Судакского ре-
гиона, где ранее судимый уроженец Узбекистана и по совместительству 
дядя Веиса – рустем Саитьяев открывает новые точки продажи. Самому 
покровителю из милиции его дядя в сотрудничестве с главой Судакского 
регионального меджлиса ильвером аметовым строит гостиницу в этом 
курортном городе, что подтверждают местные жители.

примечательно, что родственная связь с рустемом Саитьяевым, ра-
нее судимым по ст. 309 ч. 2 Ук Украины (незаконное производство, изго-
товление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, 
совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц 
или лицом…) и освободившимся из тюрьмы лишь в 2008 году, никак не 
повлияла на карьерный рост племянника, хотя его должны были отра-
батывать при приеме на работу в правоохранительные органы. причем 
поступил на службу он еще в 2006 году, а оперативную разработку дяди 
рустема Саитьяева проводили с 2005-го.

В материалах этой Орд имеются сведения о том, что дом русте-
ма Саитьяева в Белогорске является буквально местом паломничества 
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сомнительных личностей, которые наносят кратковременные визиты. 
несмотря на высказываемое соседями подозрение в ведущейся здесь 
торговле наркотическими веществами, поймать за руку его никто не ре-
шился, а правоохранители не предприняли должных мер реагирования, 
ограничившись наблюдением. при этом соседи никогда не были у Саи-
тьяевых, но негативно относятся к образу жизни хозяев: проживающие 
на улице крымские татары ранее осуждали тот факт, что никто из членов 
семьи Саитьяевых не посещал мечеть и не приобщен к духовной жизни 
местных мусульман.

Рустем Саитьяев и его племянник Веис

С тех пор «бизнес» рустема Саитьяева, несмотря на кратковремен-
ную отсидку, только разрастался. по оценке правоохранителей, каждая 
стационарная точка по продаже наркотиков в Белогорском районе при-
носит около 10 тыс. грн. в сутки, значительно наращивая прибыль в ку-
рортный сезон за счет использования так называемых «бегунков» – курь-
еры совершают до 200 выездов в день. Отсутствие у Белогорского района 
выхода к морю теоретически ограничивало потенциал сбыта наркотиков 
до тех пор, пока рустем Саитьяев под покровительством племянника Ве-
иса и при поддержке ильвера аметова не наладил работу в Судакском 
регионе. В благодарность за «крышу» майору милиции, отвечающему за 
межнациональные отношения в крыму, возводится «скромная» гостини-
ца на ул. Ешиль ада в Судаке.
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Стройкой гостиницы в Судаке заправляет Рустем Саитьяев

Уже в следующем году этот «отель» будет приносить 
легальный доход семье главного крымско-татарского 

милиционера автономии

Алла Добровольская, 
Симферополь

© 2013, «новый регион – крым»
Цей матеріал також вміщено на сайті «народный комитет по борьбе 

с коррупцией» з посиланням на «новый регион – крым».
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Проводиться службова перевірка за інформацією, 
розміщеною на сайті інформагентства 
«новый регион – крым»

Джерело: Сайт ГУМВС України в АР Крим
http://mvs.gov.ua/mvs/control/ark/uk/publish/article/91060
13.06.2013

Вчора, 12 червня, на сайті інформаційного агентства «новый реги-
он – крым» була розміщена публікація під назвою «Главный крымско-та-
тарский милиционер крыма получил гостиницу в благодарность за кры-
шевание наркоторговли в Белогорском районе».

Інформуємо про те, що керівництвом Головного управління МВС 
України в ар крим призначено проведення службової перевірки за фак-
тами, викладеними у зазначеній інформації. на підставі результатів пере-
вірки можна буде зробити висновки про достовірність розміщеної у ЗМІ 
інформації та, як наслідок, прийняти відповідне рішення.

СЗГ ГУМВС України в АР Крим
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в николаеве осквернили памятник жертвам Холокоста

Джерело: Николаевская областная интернет-газета «Новости N»
http://novosti-n.mk.ua/news/read/44398.html
17.09.2012

В ночь с субботы на воскресенье в николаеве неизвестными был 
осквернен памятник жертвам Холокоста, установленный в небольшом 
скверике, в начале Херсонского шоссе.

на гранитной плите маркером сделана надпись «Жиды подохните». 
кроме того вверху имеется перевернутая надпись, «SaTan» на которой 
букву «Т» заменяет перевернутый крест. Такие надписи обычно характер-
ны для последователей так называемого «сатанизма».

памятник жертвам Холокоста был открыт в декабре 2011 на средства 
общества еврейской культуры николаева в память о николаевских евре-
ях, расстрелянных нацистами в 1941–1942 годах.

Николай Федоров, фото Анны Якимчук

на львівщині невідомі розмалювали свастикою 
барельєф Бандері

Джерело: УНІАН
http://www.unian.ua/news/529624-na-lvivschini-nevidomi-rozmalyuvali-svastikoyu-barelef-
banderi.html
12.10.2012

У місті Сокаль на львівщині невідомі розмалювали німецькою свасти-
кою барельєф провіднику ОУн Степану Бандері.
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Як повідомила УнІан керівник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС 
у львівській області Світлана добровольська, відповідна заява надійшла 
вчора, 11 жовтня до сокальського райвідділу міліції.

За її словами, проводиться дослідча перевірка. Здійснюються заходи 
зі встановлення осіб, причетних до скоєння даного правопорушення.

Довідка УНІАН. Барельєф провіднику ОУн С. Бандері встановлено 
у м. Сокаль на приміщенні Ощадбанку по вулиці Шептицького, 29. Він був 
виготовлений і встановлений за кошти районної організації конгресу ук-
раїнських націоналістів і Спілки політв’язнів кілька років тому.

Язычники пугают православных проклятием 
спиленного Перуна

Джерело: «КП в Украине»
http://kp.ua/daily/061112/364791/
06.11.2012

Милиция ждет ответа от Минкульта – имел ли идол, стоявший на 
Старокиевской горе, какую-то ценность, чтобы решить, возбуждать ли 
уголовное дело.
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От грозного 5-метрового божества остался один пенек. 
Фото: Олег Терещенко

«на нас наговаривают от зависти»

Статую главного древнеславянского бога, стоявшую в самом центре 
киева (неподалеку от исторического музея – на месте, где когда-то распола-
галось Славянское капище), спилили под покровом ночи еще на Хэллоуин.

Столичные родноверы три года назад установили деревянную ста-
тую перуна за свой счет и объявили ее местом паломничества. Сейчас же 
от пятиметрового идола остался один пенек.

– кто-то уничтожает символы другого мировоззрения без каких-либо 
объяснений. для нас эта статуя была символом предков, символом побе-
ды сил добра над силами зла,– поделился с «кп» руководитель информа-
ционного центра «Сварог» объединения родноверов александр Ваврик.

киевляне, которые почитали перуна, уверяют, что помешал идол 
священникам православного храма, расположенного неподалеку.

– нам неоднократно поступали жалобы и угрозы. не угодил идол 
православным. Они его и спилили,– уверен александр Ваврик.– но когда 
изваяние установили, на него было наложено сильное заклинание, и те-
перь тех, кто посягнул на перуна, ждет расплата.

В десятинном монастыре все обвинения родноверов отвергают.
– Этот столб находился на одной территории с нашим приходом, на-

шим поклонным крестом. Мы его отремонтировали, у нас есть свои при-
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хожане,– рассказал «кп» священнослужитель монастыря.– Скорее всего, 
наговаривают на нас из чувства зависти. В рядах староверов есть много так 
называемых религиозных ультрас, исповедующих религиозный монархизм. 
Возможно, в их среде произошел разлад, и спилил его кто-то из своих же.

Родноверы устраивали вокруг изваяния красочные обряды. 
Фото: via-midgard.info

Уничтожили второго идола за две недели

кстати, это не первая поверженная статуя перуна в киеве. За две не-
дели до Хэллоуина камеры видеонаблюдения на углу улиц Владимирской 
и десятинной зафиксировали, как неизвестные спилили еще одно извая-



IV. Факти вандалізму в інших регіонах 

177

ние перуна, поражающего молнией змея Велеса. Сейчас видео у следо-
вателей.

по конституции за нарушение свободы вероисповедания предус-
мотрено до 5 лет заключения. Однако в милиции еще не решили, будут 
ли возбуждать уголовное дело.

– Сотрудники МВд написали письмо в Министерство культуры, чтобы 
выяснить, представлял ли этот памятник какую-то ценность. когда мы по-
лучим ответ, тогда будет установлено, на чьем балансе он находился, какие 
нанесены убытки,– поделился с «кп» руководитель пресс-службы МВд ки-
ева игорь Михалко.– и будет ясно, нужно ли возбуждать уголовное дело.

как отметили в милиции, их сотрудники выезжали на место проис-
шествия и опросили свидетелей. но пока не будет состава преступления, 
не будут говорить и о подозреваемых.

Сейчас на месте, где когда-то возвышалась статуя языческого божес-
тва, остался лишь пенек. к нему кто-то уже принес цветы и… конфеты. 
наверное, чтобы задобрить бога-громовержца.

Зинаида Рошу

вандали зруйнували пам’ятний знак воїнам уПа 
на львівщині

Джерело: УНН
http://www.unn.com.ua/uk/news/1030307-vandali-zruynuvali-pamyatniy-znak-voyinam-upa-
na-lvivschini
14.11.2012

У селі Яснище Бродівського району на львівщині вандали зруй-
нували недавно встановлений пам’ятний знак героям Української пов-
станської армії. про це Унн повідомили у львівській обласній організації 
ВО «Свобода».

«Голова львівської обласної організації Всеукраїнського об’єднання 
„Свобода“ Ірина Сех звернулася до прокурора львівської області Олега 
Василенка та до начальника управління Служби безпеки України у львівсь-
кій області юрія кіцула із заявою про злочин.

Як йдеться в заяві, 13 листопада 2012 року до офісу Бродівської район-
ної організації Всеукраїнського об’єднання „Свобода“ зателефонував жи-
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тель села Яснище і повідомив про вчинення невідомими особами наруги 
над пам’ятником. Члени організації виїхали на місце події і переконалися, 
що хрест повалений із постаменту, покладені до нього квіти та вінки були 
розкидані довкола»,– йдеться у повідомлення політсили.

Фото з сайту ТСН

Як зазначає Ірина Сех, обставини вказують на наявність у діях невідо-
мих осіб ознак злочинів, передбачених статтями 296, 297, 338 кк України 
(хуліганство, наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом 
померлого, наруга над державними символами). депутат просить пра-
воохоронні органи вжити належних заходів щодо встановлення та при-
тягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до наруги 
та понівечення офіційного пам’ятного знаку на місці загибелі воїнів Упа 
в селі Яснище Бродівського району.

Довідка: цей пам’ятник було встановлено 4 листопада 2012 року 
в рамках реалізації програми львівської обласної ради зі встановлення 
пам’ятних знаків на місцях загибелі воїнів Упа та інших борців за неза-
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лежність України. Відкриття та освячення відбулося за офіційної участі 
представників органів державної влади та місцевого самоврядування, 
духовенства, громадськості. пам’ятник встановлено на місці криївки, 
в якій восени 1950 року в бою з енкаведистами загинули четверо воїнів 
Упа – Михайло ключинський «дунайчик» (с. Вербівчик), Василь кутняк 
«кучерявий» (с. Стиборівка), Іван Саган «Страшний» (с. Стиборівка), кущо-
вий провідник ОУн «Мор» (ймовірно з Тернопільщини).

Фото з сайту ТСН

сьогодні вночі невідомі намагалися знищити 
пам’ятник Шухевичу в Білогорщі

Джерело: «Новий Погляд»
http://www.pohlyad.com/news/n/10989
07.03.2013

Сьогодні вночі, близько 3 години ночі, у селищі Білогорща Залізнич-
ного району львівської області, де знаходиться Меморіальний музей ро-
мана Шухевича, невідомі намагались сплюндрувати пам’ятник генер-хо-
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рунжому Упа роману Шухевичу. Втім, закінчити «чорну справу» правопо-
рушникам так і не вдалось – завдяки мешканцям, що одразу звернулись 
у міліцію. про це «погляду» розповів заступник голови Залізничної райад-
міністрації андрій Григорович Єсип.

«Сьогодні вночі, близько 3 години ночі, невідомі на машині, під’ї-
хали, молотками розбили пам’ятну табличку і хотіли зрушити з п’єде-
сталу сам пам’ятник. але такі дії помітили мешканці, зателефонували 
у міліцію і невідомі втекли, бо зрозуміли, що їх помітили люди»,– пові-
домив андрій Єсип.

За його словами, пам’ятник залишився неушкодженим. «З самим 
пам’ятником нічого не сталось. невідомі побили лампадки, поламали він-
ки, які там залишились після вшанування річниці, і ковалдами розбили 
пам’ятну табличку»,– додав він

у волі Задеревацькій пошкоджено пам’ятник 
степану Бандері

Джерело: Інформаційний портал ЛОДТРК
http://lviv.tv/u-voli-zaderevatskij-poshkodzheno-pamyatnyk-stepanu-banderi/
07.03.2013

Сьогодні, 7 березня, представники рда Стрийського району повідо-
мили керівництво львівської Ода про факт пошкодження пам’ятника Сте-
пану Бандері та меморіальної таблички музею-садиби Степана Бандери 
у селі Воля Задеревацька.
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про це lviv.tv� повідомили у Стрийській рда.
Музей є пам’яткою культурної спадщини Стрийського району. Факти 

пошкодження зафіксовані 6 березня. районна державна адміністрація да-
ла доручення скласти акт виявлених пошкоджень та направити в право-
охоронні органи для розслідування та подальшого реагування.

Цього ж дня на місце події виїжджали заступник голови райдержад-
міністрації з гуманітарних питань наталія Тлємішок та начальник відділу 
з питань культури, туризму, охорони культурної спадщини, культурних 
цінностей, національностей та релігій людмила курилишин.

Як повідомлялося раніше, голова львівської обласної ради петро ко-
лодій звернувся до начальника ГУ МВСУ у львівській області Олександра 
рудяка та начальника СБУ у львівській області Володимира Федірка з про-
ханням взяти під особистий контроль розслідування актів вандалізму на 
львівщині, які сталися впродовж двох минулих днів.

Сьогодні стало відомо, що вночі вандали пошкодили барельєф біля 
музею головного командира Упа Героя України романа Шухевича в Біло-
горщі. а вчора вночі вчинено наругу над пам’ятником провідникові ОУн 
Героєві України Степанові Бандері у Волі-Задеревацькій Стрийського 
району.

розбійний напад на каплицю уГкЦ

Джерело: Сайт Донецько-Харківського екзархату УГКЦ
http://www.ugcc.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=487%3A201
3-03-23-08-57-59&Itemid=80
23.03.2013

днями вчинено розбійний напад на каплицю різдва пресвятої Бого-
родиці і помешкання священика у м. кремінна луганської обл. невідомі 
зловмисники вночі вчинили чотири вистріли у вікно з імовірно вогне-
пальної зброї. на щастя ніхто не постраждав. причини злочину з’ясовує 
міліція, триває встановлення осіб і розшук злодіїв.

на думку настоятеля парафії о. Онуфрія, цим вчинком хтось з неві-
домих причин хоче налякати священика і парафіян. коментуючи цей зло-
чинний акт невідомих, о. Онуфрій зазначає, що й особливої уваги цей ви-
падок і не вартий, адже «з нами Бог – хто проти нас?»

� http://youtu.be/qigEa8ZOfjo
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нагадаємо, що у м. кремінна діє парафія різдва пресвятої Богородиці 
УГкЦ, на цей час настоятелем є о. Онуфрій репецький ЧСВВ, який букваль-
но цими днями прибув у кремінну для виконування свого служіння.

«Покушение» на Центральную синагогу в г. винница

Джерело: «20 хвилин»
http://20minut.ua/Novyny-Vinnytsi/Vid-Chytachiv/10269690
31.03.2013

читач написав на сайт: сегодня 31.03.2013 г. «враги еврейского на-
рода» поглумились над Центральной синагогой напротив исполкома!

кто они!? когда успели это сделать!? не исключено, что это «мирные» 
националисты «Свободы» проявили своё нетерпение к евреям города! 
коммунисты, вне подозрения, так как краска не краСнаЯ!)) Может это 
резиденты «партии регионов»!? не особо вериться, еврей еврея никогда 
не обидит! Ждём ответной реакции, какая она будет? Закидывание горя-
щей мацой винницкое отделение «Свободы»? Массовое обрезание «сво-
бодовцев» садовыми ножницами? никто не сможет предугадать, на что 
способны бойцы «иудейского фронта»!!

троє підлітків розгромили десятки могил 
на єврейському цвинтарі

Джерело: Магнолія-ТВ.com
http://magnolia-tv.com/text-news/2013-04-29/23874-strashnii-akt-vandal-zmu-na-v-
nnichchin-tro-p-dl-tk-v-rozgromili-desyatki
29.04.2013

про це Магнолії-ТВ повідомили у прес-службі ГУ МВС у Вінницькій області.
В селі джурин Шаргородського району троє місцевих хлопців заради 

розваги розтрощили 66 могил на старому єврейському кладовищі.
Обурена місцева єврейська громада звернулася по допомогу в міліцію. 

правоохоронці зафіксували повалені та потрощені пам’ятники та зайнялися 
пошуками вандалів.

Вже за декілька годин після надходження повідомлення міліціоне-
ри встановили винуватців погрому на кладовищі. під підозру потрапили 
троє місцевих хлопців, найстаршому з яких 18 років, двоє інших – 14-річні 
восьмикласники. Хлопці зізналися, що проходячи через кладовище, вирі-
шили випробувати на міцність могильні плити.
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пошкодили одну та, увійшовши в азарт, почали трощити інші могили. 
Збивали ногами могильні плити, рахуючи розбиті трофеї. У такий спосіб 
розважалися декілька днів. аж поки наслідки глуму над пам’яттю помер-
лих людей, не побачили жителі села.

недитячі розваги сучасних тинейджерів отримали кримінальну 
кваліфікацію. Слідчим відділом міліції розпочато кримінальне проваджен-
ня за ст. 297 кк України (наруга над могилою).

найстарший з трійці, виходець з багатодітної родини, не може по-
яснити своїх дій та жалкує за скоєне, обіцяючи власноручно полагодити 
потрощені могили. За такий злочин передбачено покарання від штрафу 
до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбав-
лення волі строком на 3 роки.

Фото: risu.org.ua

в кременчуге вандалы осквернили гробницу 
еврейских праведников

Джерело: Кременчуцький ТелеграфЪ
http://www.telegraf.in.ua/accidents/2013/04/29/v-kremenchuge-vandaly-oskvernili-
grobnicu-evreyskih-pravednikov_10029218.html
29.04.2013

Преступники опрокинули и разбили надгробие на могиле хасидских 
праведников – дочерей и учеников Рабби Нахмана из Брацлава.

В кременчуге вандалы осквернили гробницу еврейских праведни-
ков, которая находится на историческом кладбище в районе бывших 
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артиллерийских складов. как сообщил представитель международной 
организации «Оалей цадиким-Гэдэр авот» (занимается спасением святых 
для евреев мест), осквернение произошло в середине апреля. Вандалы 
опрокинули и разбили надгробие.

Это святое место реконструировали в 2010 году. последние годы оно 
оставалось единственным, до которого не добрались чёрные археологи 
и вандалы.
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Здесь покоятся хасидские праведники – дочери и ученики рабби 
нахмана из Брацлава, к могиле которого в Умани ежегодно приезжают 
десятки тысяч паломников. Если захоронение рабби нахмана имеет офи-
циальный статус, то гробница его дочерей не имеет защиты властей.

Так выглядел памятник до того, как его разрушили вандалы 

(фото предоставлено организацией «Оалей цадиким-Гэдэр Авот»)
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Станислав Константинов
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вандали спалили нововстановлений хрест на місці 
масових розстрілів мирного населення Житомира

Джерело: Перший житомирський інформаційний портал
http://www.1.zt.ua/news/rizne/vandali-spalili-novovstanovleniy-hrest-na-mistsi-masovih-
rozstriliv-mirnogo-naselennya-zhitomira.html
06.06.2013

після того, як в лісі поблизу села довжик 1 червня цього року відбув-
ся міжконфесійний молебень із приводу встановлення на місці розстрі-
ляних військовополонених та мирних громадян нового хреста, бо попе-
редній був зламаний, вандали у ніч на 2 червня спалили вінки та хрест, 
а місцеві жителі навіть чули стрілянину.

про це 5 червня 2013 року повідомила депутат Житомирської рай-
ради, голова районної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» 
Тетяна Голік.

Як розповіла націоналістка, у цьому місці в роки другої світової вій-
ни, в період з липня 1941 року по листопад 1943 року відбулися масові 
страти мирного населення м. Житомира Це місце – Житомирський Бабин 
Яр, суцільна братська могила, в якій поховано більше 100 тис. чоловік. 
проте за розпорядженням місцевої влади велику ділянку лісу, в районі 
села довжик кам’янської сільської ради Житомирського району передали 
в приватну власність, що викликало природне обурення громади.

«Житомирська районна організація ВО «Свобода» разом із громадою 
селища довжик ініціює проведення систематичних зібрань-реквіємів на 
місцях масових поховань, аби вшановувати загиблих. а всю територію, де 
проводились акти геноциду ввести до мартиролога найжорстокіших ак-
тів геноциду часів другої світової війни. Вочевидь, якби влада втрутилася 
в цю проблемну ситуацію, то подібних актів вандалізму не відбувалося б, 
тому виникає запитання: чи не відбуваються такі блюзнірські дії з її благо-
словення? Місцеві жителі наголошують, що до актів вандалізму може бути 
причетне керівництво заводу, який розташований неподалік. люди при-
пускають, що після сумнозвісних розпоряджень місцевих чиновників що-
до можливості передачі в приватну власність великої ділянки лісу так звані 
„бізнесмени“ вже вважають його своєю власністю»,– розповіла Тетяна Голік.

нагадаємо, частина Богунського та довжицького лісу, де під час дру-
гої світової війни здійснювали масові розстріли військовополоненних 
та мирних жителів може бути передана у приватну власність.
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на Прикарпатье поглумились над мемориалом евреям

Джерело: Обозреватель
http://obozrevatel.com/crime/50247-na-prikarpate-poglumilis-nad-memorialom-evreyam.htm
12.06.2013

В косове ивано-Франковской области неизвестные поглумились 
над мемориалом памяти на месте массовых расстрелов евреев в 1941–
1943 годах.

Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной Еврейской Общи-
ны Украины.

Отмечается, что вандалы разбили памятную доску, украли огражде-
ния, глумясь над памятью невинных жертв.

при финансовой поддержке Объединенной еврейской общины Ук-
раины и Всеукраинского еврейского конгресса была изготовлена и уста-
новлена новая плита, взамен уничтоженной на главном монументе, но 
украденные ограждения и разбитые фрагменты восстановить пока не 
удалось.

«Это место превращено в площадку для оргий, распития спиртных 
напитков и игр. наше официальное обращение ко всем ветвям власти ко-
сова и косовского района осталось без ответа. но мы верим и надеемся, 
что справедливость восторжествует, и могилы всех жертв минувшей тра-
гедии будут местом поклонения и скорби»,– говорится в сообщении.

на Буковині пошкодили погруддя румунського поета 
Міхая емінеску

Джерело: «Західна інформаційна корпорація»
http://zik.ua/ua/news/2013/06/14/414321
14.06.2013

У райцентрі Глибока Чернівецької області у ніч з 13 на 14 червня не-
відомі пошкодили погруддя румунського поета Міхая Емінеску, відкриття 
якого планується 15 червня в день смерті поета.

про це Іа ZIK повідомила прес-служба Ода.
Голова Ода Михайло папієв звернувся до правоохоронних ор-

ганів стосовно якомога швидшого розслідування події та покарання 
винуватців.
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до відкриття погруддя 15 червня планують здійснити всі відновлю-
вальні роботи.

Михайло Папієв рішуче засудив акт вандалізму 
в Глибокій щодо погруддя М. емінеску та запевнив, 
що його відкриють своєчасно

Джерело: Сайт Чернівецької ОДА
http://www.oda.cv.ua/news/mikhailo-papiev-rishuche-zasudiv-akt-vandalizmu-v-glibokii-
shchodo-pogruddya-m-eminesku-ta-zape
14.06.2013

В ніч з 13 на 14 червня поточного року в смт Глибока сталася вкрай 
ганебна подія, яка засвідчила намагання цілком певних політичних сил 
збурити громадсько-політичну ситуацію в краї та, врешті решт, завади-
ти процесу євроінтеграції України. невідомі пошкодили погруддя Міхая 
Емінеску, відкриття якого планується в суботу, 15 червня, в день смерті 
великого поета.

«добре розумію – хто це вдіяв і навіщо. Я розумію також, чому це зроб-
лено саме тепер – щойно ми цілком конструктивно провели трьохсторон-
ні бесіди на „Буковинському діалозі“ в Сучаві та в німеччині, з нашими дав-
німи партнерами із Сучавського повіту румунії, німецького округу Швабія 
та французського департаменту Майєн. Це зроблено на тлі успішних зуст-
річей президента України В. Януковича на саміті в Братиславі, де гостинно 
прозвучали абсолютно зрозумілі сигнали запрошення для України. Євро-
пейці чекають на нас в Євросоюзі, і ми обов’язково там будемо,– зазначив 
голова обласної державної адміністрації Михайло папієв, коментуючи 
подію.– проте це не влаштовує лідерів цілком відомих політичних сил 
країни та найближчого зарубіжжя, які лише базікають про євроінтеграцію, 
а з допомогою „політичних десантів“ намагаються зірвати цей складний 
процес насправді, причому саме тепер, напередодні візиту держсекрета-
ря Міністерства закордонних справ румунії до Чернівців»,– зазначив він.

«Я рішуче засуджую акт політичного вандалізму та звертаюся до пра-
воохоронних органів стосовно якомога швидшого розслідування події 
та покарання винуватців. доручаю також здійснити всі відновлюваль-
ні роботи і відкрити погруддя великому поету та чернівчанину завтра, 
15 червня, як і планувалося»,– додав керівник виконавчої влади краю.
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Знищений пам’ятник Бандері у великосілках відновили

Джерело: «Високий Замок»
http://www.wz.lviv.ua/news/35725
16.06.2013

навесні (7 квітня) жителів села Великосілок кам’янка-Бузького райо-
ну сколихнула неприємна звістка. Зловмисники по-варварськи понівечи-
ли пам’ятник провіднику ОУн Степану Бандері, який два роки тому вста-
новили за сприяння ВО «Батьківщина». Тепер монумент відновили. Це 
обійшлося у 3,5 тисячі гривень. Гроші надали народні депутати України 
від «Батьківщини» – Степан курпіль та Тетяна Слюз. про це розповів «ВЗ» 
житель села Великосілок Василь Івашків.

«пам’ятник відновили ті самі майстри, які його виготовляли. Це фах-
івці з району,– зазначив пан Івашків.– Його встановили на місці, де стояв 
раніше,– навпроти школи. Відкриття відремонтованого монумента не бу-
де. Вандалів не знайдено. Ми зверталися до правоохоронних органів. Жи-
телів села, зокрема мене, викликали на допит, запитували, скільки кошту-
вав пам’ятник, хто його виготовив».

За словами Василя Івашківа, громадські активісти села вимагають, 
щоб біля відновленого пам’ятника Бандері встановили відеонагляд. пи-
тання вирішуватимуть із сільським головою.

Монумент знищили в день проміжних виборів до львівської обласної 
ради. на шию закинули трос, як зашморг… За кілька метрів від монумента 
росте ялинка, трос дотягнули аж до деревця і закріпили його до стовбура. 
петлю закинули за допомогою драбини.

Марія Деркач
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Після пікету під Міносвіти на активістів «Прямої дії» 
напали неонацисти

Джерело: «Пряма дія» (Незалежна студентська профспілка)
http://direct-action.org.ua/1434
02.10.2012

Група фашистів здійснила напад на кількох активістів та активісток не-
залежної студенської профспілки «пряма дія», коли останні повертались 
з пікету під Міністерством освіти�. акція була присвячена солідарності 
із вінницькими студентами-кравцями. після нападу одного з активістів 
профспілки забрала швидка допомога.

«Відходячи від Міністерства освіти, ми побачили двох підозорілих 
молодиків, що слідували за нами. Вони були одягнені у спортивний одяг, 
що його зазвичай носить подібна аудиторія. Вочевидь це були так звані 
„скаути“, котрі стежили за маршрутом відходу» – розповідає активіст з Мо-
гилянки Олександр.

далі група профспілчан, серед яких було 5 хлопців і 2 дівчини, по-
прямувала бульваром Шевченка. напад стався приблизно в 100 метрах 
від площі перемоги, на видноті прямо в центрі міста.

«Ми побачили, як з автобусної зупинки на нас бігли шестеро молоди-
ків, всі у спортивному одязі, у каптурах. Ми приготувались відбиватися. 
У кожного з нападників був газовий балончик, і спершу нас активно зали-
вали газом. кілька наших застосували балончики у відповідь» – коментує 
ситуацію дмитро.

За словами профспілчан(ок), спершу нападникам не вдавалося підій-
ти на близьку відстань, оскільки члени «прямої дії» відбивалися древками 
від транспарантів, але потім відбулася коротка сутичка на близькій від-
стані, після чого нападники втекли.

після сутички маленька група активістів виявилася відрізаною від ос-
новної групи, і заховалася в одному з будинків на бульварі Шевченка. коли 
профспілчан(к)и з основної групи трохи віддихалися від ураження газом, 
вони попрямували далі. Буквально через пару хвилин стався повторний 
напад на основну групу, причому активістів знову атакували газовими ба-

� http://direct-action.org.ua/1433
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лончиками. Тим не менше, активістам та активісткам «прямої дії» і вдруге 
вдалося відбитися, але під час бою постраждав один з їхніх товаришів.

постраждалого терміново відвели до лікарні, за висновками медиків 
він має струс мозку та ушкодження тазових кісток.

«Це моя перша акція протесту в рядах профспілки. але якщо нацисти 
вважають, що їм так вдасться нас залякати, вони помиляються. Я буду дія-
ти далі»,– стверджує постраждалий активіст.

Отже, поки «свідомі» дядьки у дорогих костюмах поверх вишиванки 
розводять шароварщину і, розповідаючи про «любов до української на-
ції», рвуться в парламент, фашизоїдна «свідома українська молодь» актив-
но допомагає їм, підтримуючи корупцію серед місцевих чинуш, покрива-
ючи бездіяльність Міністерства та здійснюючи фізичне насилля щодо тих, 
хто бореться із здирництвом.

тернопіль: нацисти напали на організаторів 
презентації журналу «спільне»

Джерело: «ГАСЛО» (Головний аналітичний сайт лівої опозиції)
http://gaslo.info/?p=2635
01.12.2012

1 грудня у Тернополі 10 неонацистів побили чотирьох організаторів 
презентації журналу соціальної критики «Спільне», присвяченого пору-
шенню трудових прав. про це повідомляють представники соціалістич-
ного об’єднання «ліва опозиція».

презентація мала відбутись у обласному краєзнавчому музеї о 13:00. 
але о 12:00 чотири організатори прямо у приміщенні музею піддалися 
нападу з боку 10 неонацистів – більшість з них є футбольними хулігана-
ми Фк «нива» (Тернопіль). нападники, незважаючи на чисельну перевагу, 
застосували газові балони, а одному з організаторів розбили голову, на-
носячи удари стільцем (зараз йому наклали шви).

Відомо, що організатором нападу виступив член ВО «Свобода» Ігор 
костюк («діджус»). напередодні презентації він погрожував ініціаторами 
презентації в Інтернеті та здійснював мобілізацію місцевих ультраправих.

причиною нападу було побоювання ультраправих щодо можливого 
поширення лівих ідей на Західній Україні, хоча саме цей захід мав про-
світницький характер. Ініціаторами презентації виступали анархісти і ан-
тифашисти з руху «Соціальний Опір». Учасники мали намір обговорити 
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форми зловживань з боку роботодавців (зокрема, питання нестабільної 
зайнятості), а також визначити актуальні вимоги розширення прав тру-
дящих і профспілок (у тому числі, зміни у реалізації права на страйк). «на-
цисти таким чином виступили проти того, що б тернопільчани критично 
мислили, більше знали про вільну освіту, вільну працю, класову експлуа-
тацію та скептично ставилися до міфів про міграцію. Це символічно – уль-
траправі сьогодні фактично перешкоджають низовій самоорганізації 
трудящих та молоді,– відзначає один із організаторів заходу на ім’я Мак-
сим.– наразі ультраправі здатні „переконувати“ опонентів виключно за 
допомогою насилля».

Постраждалий від неонацистів, якому наклали шви на голову

на місце прибули співробітники міліції. Вирішується питання про від-
криття кримінального провадження.
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після інциденту відбулась запланована презентація і дискусія.
нагадаємо, що це далеко не перший напад на лівих соціальних ак-

тивістів. У києві лише восени було вчинено два напади праворадикалів на 
членів студентської профспілки «пряма дія»�.

пізніше стало відомо, що відповідальність за напад взяла організація 
«Тризуб ім. С. Бандери». У своїй заяві вони підкреслили, що мали на меті 
не дозволити поширювати ідеї «анархо-комуно-сатанізму» і «безбожні 
ідеї бездержавного існування народів»��. на своїх сторінках у соцмережах 
вони зазначають, що участь у нападі брали участь і представники інших 
рухів та організацій.

Ігор Костюк – член ВО «Свобода» і організатор нападу 
на презентацію журналу соціального критики «Спільне»

� http://direct-action.org.ua/1436
�� http://banderivets.org.ua/ne-dozvolysh-nikomu-plyamyty-ni-slavy-ni-chesti-tvoyeyi-natsiyi.html
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Зупинити терор проти незалежних профспілок!

Джерело: «Пряма дія» (Незалежна студентська профспілка)
http://direct-action.org.ua/1436
03.10.2012

прикриваючись опозиційним іміджем, ультраправі радикали на-
магаються придушити незалежний профспілковий рух, перейшовши до 
найбільш цинічних і ганебних вчинків.

26 вересня цього року представники партії «Свобода» намагались 
зірвати збори, ініційовані студентською профспілкою, присвячені неза-
довільному стану опалення навчальних корпусів національного універ-
ситету «києво-Могилянська академія». керівник групи праворадикалів і, 
як не прикро, викладач цього вишу Олексій курінний мотивував цей вчи-
нок тим, що «прямодійці» дискредитують своєю діяльністю університет�.

а вже 2 жовтня неподалік від київського офісу ВО «Свобода» був 
скоєний напад на активістів та активісток профспілки, внаслідок якого 
один з членів профспілки отримав травму тазових кісток і голови. напад 
було здійснено тоді, коли профспілчани повертались після акції на під-
тримку учнів Вінницького пТУ, адміністрація якого незаконно стягувала 
з учнів кошти, змушуючи «купувати» власну продукцію. на прохання уч-
нів активісти та активістки «прямої дії» намагались привернути увагу до 
проблем навчального закладу і змусити адміністрацію виконати подання 
прокуратури м. Вінниці про повернення коштів на загальну суму більше 
30 000 грн.��

партія «Свобода», роблячи піар на поодиноких випадках нападів на 
власних членів, в той же час сама здійснює напади на студентів та студен-
ток, що добиваються реального захисту прав, при цьому будучи позбав-
леними будь-якої влади й імунітету від переслідувань.

� З фейсбуку О. курінного: «26 вересня о 12:22 – Гарна новина, шановне товариство: 
загін антимогилянських дегенератів і провокаторів, що планували сьогодні о 18:00 пікету-
вати києво-Могилянську академію, зупинено адекватними могилянцями! В ході зупинен-
ня було вияснено імена основних зачинщиків і представників провокаційної „профспілки“ 
пряма дія. Імена і контакти провокаторів буде сповіщено керівництву вузу й деканам фа-
культетів. Свідомі могилянці й надалі моніторитимуть ситуацію в наУкМа і забезпечувати-
муть захист інтересів нашої alma mater і сприятимуть притягненню винних до відповідаль-
ності. провокатори плинні – києво-Могилянська академія вічна!» (http://www.facebook.
com/OleksiyKurinniy/posts/419510381430350)

�� http://direct-action.org.ua/1434
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«Об’єднана опозиція» посилила співпрацю з ВО «Свобода», коли ос-
тання взяла курс на зближення з вуличними неонацистами. показово, що 
30 вересня за участі «єдиного кандидата від опозиційних сил» у виборчому 
окрузі № 215 андрія Іллєнка відбулась акція, на афіші якої демонструвалась 
символіка сучасних нацистів, на зразок кельтського хреста. Є всі підстави 
стверджувати, що партія «Свобода» надихається прикладом грецької не-
онацистської організації «Золотий світанок», прихильники якої не припи-
няли насильницьких акцій навіть потрапивши до парламенту. Тому вибір 
між такою владою і опозицією є примарним: по суті ніхто нічого не вибирає.

Складається враження, що співпраця з авторитарними націоналіс-
тами для лідерів «Об’єднаної опозиції» цілком припустима, а демократія 
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для них – не більше ніж інструмент боротьби за владу. Опозиція критикує 
звуження громадянських свобод, але часто заплющує очі на дискримі-
наційні, відверто ненависницькі ідеї «свободівців», не кажучи вже про їх 
конкретні провокації.

доводиться констатувати, що влада такої опозиції не може бути аль-
тернативою однопартійній диктатурі партії регіонів. Відсутність яскраво 
вираженого кримінального іміджу може легітимізувати найжорсткішу ан-
тисоціальну політику такої влади. при цьому придушення невдоволення 
буде здійснюватись тіньовим чином за допомогою вуличних нападів не-
офашистів, а не лише міліції.

Сьогодні «свободівці» нападають на профспілкових активістів, зви-
нувачуючи останніх зокрема, в «псуванні іміджу вишів». а у майбутньому 
вони будуть розганяти будь-які демонстрації за те, що вони нібито комп-
рометують владу – котра, щоправда, жодним чином не дбає про народ.

Відповіддю на залякування може бути лише солідарність та самоза-
хист студентів і робітників. а повністю усунути небезпеку зможе лише 
наполеглива боротьба проти соціальних проблем, що породжують ксе-
нофобію і тоталітарні настрої.

не дозволиш нікому плямити ні слави, ні честі твоєї нації!

Джерело: banderivets.org.ua
http://banderivets.org.ua/ne-dozvolysh-nikomu-plyamyty-ni-slavy-ni-chesti-tvoyeyi-natsiyi.html
01.12.2012

1 грудня близько 14:00 в інтернет-мережі розпочали поширювати ін-
формацію з приводу побиття нібито «неонацистами Тернополя» анархістів 
і соціалістів, які зібрались у краєзнавчому музеї для презентації своєї анти-
української писанини.

Йдеться нібито про побиття чотирьох приїжджих провокаторів – ак-
тивістів проросійського, анархо-комуняцького руху «Социальное сопро-
тивление».

Стосовно даних подій ТОО «Тризуб» ім. С. Бандери офіційно заявляє:
1) дана ситуація вкотре доводить що громада Тернополя здатна діє-

во не сприймати лівацьку пропаганду, якою нас вже «годували» леніни, 
сталіни, дзержинські та інші кати України;

2) рівно тиждень тому минула чергова річниця Голодомору. Організо-
вана група українських націоналістів у адекватний спосіб захистила честь 



Злочини на ґрунті ненависті в Україні

200

мільйонів загиблих від діянь адептів комуняцької доктрини. Завдяки ідей-
ному Чину проганда анархо-комуно-сатанізму зупинена!

3) Оскільки відверті вороги Бога та України приїхали в український 
Тернопіль пропагувати безбожні ідеї бездержавного існування народів 
то, українські націоналісти були зобов’язані згадати декалог що закликає 
«ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації».

Геть лівацьку шантрапу!
Слава Україні!

Журналистке из керчи неизвестные угрожают 
физической расправой 
(внимание! Присутствует нецензурная лексика)

Джерело: Kerch.fm
http://kerch.fm/2013/01/11/zhurnalistke-iz-kerchi-neizvestnye-ugrozhayut-fizicheskoy-
raspravoy.html
11.01.2013

редактор сайта Kerch.fm ирина Седова заявляет об угрозах и оскорб-
лениях, которые поступают в её адрес через социальные сети.

«Оскорбления и угрозы появились на моей странице в социальной 
сети Вконтакте днём 10 января. Я уверена, что это напрямую связано с мо-
ей профессиональной деятельностью, как журналиста и редактора. Сей-
час комментарии на моей стене пришлось временно запретить и скрыть 
настройками приватности, т. к. они содержат оскорбления, нецензурную 
лексику, порноизображения.

неизвестные оставили на моей стене тексты следующего содержания:
„Я убью тебя мразь“, „Я ТЕБЯ наЙдУ СУка и ОТрЕЖУ рУки, ЧТОБ ТЫ СУ-

ка пиСаТЬ нЕ МОГла БОлЬШЕ“, „Мразь …баная! Шлюха, х….ми подавись!!!“
Также на моей стене неизвестные разместили ролики порнографиче-

ского содержания и пытались изуродовать мои фотографии. Сегодня я обра-
тилась в милицию керчи с заявлением о том, что неизвестные лица угрожа-
ют мне физической расправой и оскорбляют мою честь и достоинство. Все 
сообщения, оставленные с целью запугать или оскорбить меня, я воспри-
нимаю как явное препятствование моей профессиональной деятельности.

Хочу напомнить всем недоброжелателям, что в Украине за попытки 
препятствовать профессиональной деятельности журналистов предус-
мотрена уголовная ответственность по ст. 171 Уголовного кодекса Украины.
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Все комментарии, оставленные неизвестными, вместе с моим заяв-
лением были переданы в милицию. кто и с какой целью пытается давить 
на меня, правоохранительные органы установят в ходе официального 
расследования»,– сообщила ирина Седова.

Я подозреваю, что угрозы связаны с моей последней статьёй „кто 
и зачем научил керченских подростков вершить правосудие?“�. В этой 
статье я не пыталась встать на чью-либо сторону, я просто выразила 
мнение, что борьба с таким страшным явлением, как педофилия, должна 
вестись в рамках действующего законодательства Украины»,– добавила 
журналист.

Служба новостей «Бриз»

� http://kerch.fm/2013/01/10/kto-i-zachem-nauchil-kerchenskih-podrostkov-vershit-
pravosudie.html
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кто и зачем научил керченских подростков 
вершить правосудие?

Джерело: Kerch.fm
http://kerch.fm/2013/01/10/kto-i-zachem-nauchil-kerchenskih-podrostkov-vershit-
pravosudie.html
10.01.2013

керченские подростки нашли себе идеал в лице некоего Максима 
Марцинкевича�. данный товарищ возглавляет националистическую груп-
пировку в россии. на страничке его группы Вконтакте�� есть изображения 
свастики, адольфа Гитлера и выражения явной неприязни к людям дру-
гих национальностей. прикрываясь благой целью борьбы с педофилией, 
люди из его сообщества бьют, унижают��� и иногда обливают мочой других 
людей. керченские парни до этого пока не дошли. Благодаря нашей пуб-
ликации об их действиях узнали родители и керченское отделение Окку-
пай-педофиляй прекратило работу. надеемся, что навсегда.

но при этом проблема растления малолетних, которую поднимают 
эти люди, действительно есть. и она очень актуальна. переписка, кото-

� http://vk.com/restrukt
�� http://vk.com/public39595315
��� http://www.youtube.com/watch?v=-U1B5qw6lQM (повідомлення на YouTube: «Це ві-

део видалено через порушення політики YouTube, яка забороняє розміщення вмісту, при-
значеного для образ, залякування чи погроз. перепрошуємо»,– ХПГ)
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рую вели керченские подростки от имени 14-летней девушки, говорит 
сама за себя. из 90-та мужчин, которые хотели с ней познакомиться, боль-
шинство продолжало переписку на интимные темы даже после того, как 
девушка сообщала, что ей всего 14 лет.

Мужчины в возрасте от 21 до 57 лет (в основном керчане) предлагали 
14-летней девушке, чтоб она оказывала им различные интимные услуги. 
В частности это были предложения сделать минет, кунилингус, привести 
с собой подружку для полового акта втроем, лишение девственности за 
вознаграждение в 2000 гривен и многое другое.

Можно ли данную переписку называть развратными действиями, ес-
ли она будет адресована не клону, а реальному ребенку, будет решать суд 
в каждом конкретном случае. Мужчины, которые ведут подобные беседы 
в сети, оправдываются тем, что девушки сами провоцируют их на физи-
ческую близость и предлагают сексуальные контакты. Однако эти взрос-
лые мужчины не должны забывать, что в любом случае всю ответствен-
ность, в том числе и уголовную, за любые развратные действия в адрес 
детей несут только они.

В Уголовном кодексе Украины есть статья 156, которая называется 
«растление малолетних». Так вот, по данной статье за развратные дейс-
твия по отношению к лицу, не достигшему 16-летнего возраста, можно 
получить ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

после выхода нашей предыдущей статьи� 30-летний читатель сайта 
прислал в редакцию свою переписку с 14-летней керчанкой. после того, как 
девушка сама предложила ему физическую близость, он не прекратил об-
щение, а наоборот, назначил ей встречу. С какой целью он пошел на встре-
чу, керчанин не сообщил, и зачем он эту встречу назначил, тоже не указал.

Возможно, он хотел провести с ребенком профилактическую беседу, 
но есть и другие варианты…

В связи с этим хочется обратиться ко всем родителям. Следите, по-
жалуйста, внимательно за тем, чем ваш ребенок занимается в свободное 
время. Особенную опасность в данном случае несут так называемые сай-
ты знакомств. В частности, сайт www.mamba.ru. регистрация там возмож-
на только с 18 лет. но ведь ребенок вполне может приписать себе лишний 
возраст и всё-таки зарегистрироваться на этом сайте. Стоит также конт-

� http://kerch.fm/2013/01/08/kerchenskaya-molodezh-boretsya-s-pedofiliey-sobstvennymi-
silami.html
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ролировать с кем и о чем он переписывается в социальных сетях, в чатах 
и на других форумах и сайтах.

Это касается также и родителей керченских «робин Гудов». Ведь благо-
родные порывы вполне могут закончиться для ваших детей уголовной от-
ветственностью. потому что избиения, хулиганство и удержание силой – это 
уголовно наказуемые деяния. и доказать их, имея на руках снятое самими 
подростками видео, будет довольно просто. Тем более, когда вина избитого 
человека еще не доказана и заявления о том, что он совершал развратные 
действия по отношению к детям, в милицию вообще не поступало.

и еще одна сторона медали. Стоит помнить, что идеал, которому так 
подражают юные керченские борцы за справедливость, пропагандирует 
не только борьбу с педофилами. Эта организация также приветствует ис-
пользование свастики и распространяет утверждения о том, что русская 
нация самая лучшая и самая главная, а остальные нации стоят на втором 
месте. и вот здесь родителям мальчиков стоит задуматься еще сильнее. 
а не пытается ли кто-то, прикрываясь благородной целью, втянуть ваших 
детей в организацию, которая открыто пропагандирует применение на-
силия и идеи которой близки к фашизму?

В любом случае, если кто-либо пытался совершать развратные дейс-
твия по отношению к детям, лучшим вариантом будет сразу обращаться 
с заявлением в милицию. а потом уже общественность, правозащитники 
и СМи должны контролировать, чтобы милиция добросовестно выпол-
няла свою работу. и ни в коем случае не стоит допускать, чтобы дети пы-
тались сами вершить правосудие, вступая в организации, с мягко говоря, 
сомнительной идеологией. рвение керченских мальчишек восстановить 
справедливость можно понять. Ведь в 16 лет мир кажется черно-белым 
и поэтому борьба с таким злом, как педофилия, кажется мальчишкам бла-
городной целью. при этом они совсем не обращают внимания на то, кто 
помогает им реализовать эти идеи и каким способом это делается.

поэтому вопрос о том, зачем наши керченские подростки нужны на-
ционал-социалисту� по прозвищу Тесак��, по прежнему остается открытым 
для правозащитников, общественности и журналистов.

Ирина Седова 
 в рамках проекта «Право на правду» Служба новостей «Бриз»

� https://www.facebook.com/pages/русский-национал-Социализм/123282797821655
�� https://www.facebook.com/restrukt18
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керченская молодежь борется с педофилией 
собственными силами

Джерело: Kerch.fm
http://kerch.fm/2013/01/08/kerchenskaya-molodezh-boretsya-s-pedofiliey-sobstvennymi-
silami.html
08.01.2013

Молодые ребята из керчи пытаются выявлять лиц, желающих всту-
пить в интимные отношения с подростками. для этого они создали груп-
пу в социальной сети – Оккупай-педофиляй г. Керчь*.

на данный момент в этой открытой группе опубликованы три видео. 
на видеозаписях, по мнению участников группы, показано задержание 
молодых мужчин, которые вели переписку с 14-летней девочкой через 
сайт знакомств. на самом деле вместо 14-летней девочки, используя фо-
тографию, случайно взятую в сети интернет, переписку с мужчинами ве-
ли 16-летние парни.

Внимание! на видео присутствует большое количество ненорматив-
ной лексики.

Служба новостей «Бриз»

По факту угроз журналистке из керчи милиция 
возбудила уголовное дело

Джерело: Kerch.fm
http://kerch.fm/2013/01/15/za-trolling-v-socseti-avtory-ugroz-mogut-poluchit-realnyy-
srok.html
15.01.2013

людей, которые угрожали редактору Kerch.fm��, сейчас разыскивает 
милиция и сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями Служ-

� http://vk.com/pedofilamstop. повідомлення за лінком Вконтакте: «Страница не най-
дена. Page Not Found» (примітка ХПГ).

�� http://kerch.fm/2013/01/11/zhurnalistke-iz-kerchi-neizvestnye-ugrozhayut-fizicheskoy-
raspravoy.html
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бы безопасности Украины. Уголовное дело расследуется по статье 129 
Уголовного кодекса Украины «Угроза убийством». авторы угроз по дан-
ной статье могут понести ответственность в виде тюремного заключения 
на срок до пяти лет.

напомним, 10 января редактору сайта Kerch.fm ирине Седовой по-
ступили угрозы и личные оскорбления с 29 разных аккаунтов в социаль-
ной сети Вконтакте. на следующий день журналистка обратилась в мили-
цию с заявлением о незаконных действиях неизвестных лиц. Также она 
обратилась с заявлением об угрозах жизни и здоровью в отдел по борьбе 
с киберпреступлениями Службы безопасности Украины.

Сейчас ирине Седовой в данном уголовном производстве присвоен 
статус потерпевшей,– сообщают в милиции керчи.

В наше время общение в интернете для многих стало неотъемле-
мой частью жизни. но, к сожалению, не многие люди понимают, что за 
любые виртуальные оскорбления и угрозы в адрес другого человека 
в нашей стране предусмотрена вполне реальная ответственность, в не-
которых случаях даже уголовная. подробнее об ответственности за ком-
ментарии в интернете читайте в интервью с медиа-юристом александ-
ром Бурмагиным�.

P. S. как стало известно, дело об угрозах редактору Kerch.fm ири-
не Седовой закрыли. постановление о закрытии уголовного дела она 
обжаловала в суде. В своем иске и. Седова указывает на то, что следс-
твенные действия и оперативно-розыскные мероприятия по её делу 
вообще не проводились. Согласно документам дело было закрыто еще 
1 февраля, а постановление о закрытии ей вручили только 26 июля. 
«В документе сказано, что лиц, угрожавших журналисту, найти не уда-
лось. В постановлении говорится, что дело закрыто в связи с отсутстви-
ем состава уголовного правонарушения. при проведении досудебного 
расследования не было проведено ни иного следственного действия, 
связанных с установлением лиц, совершивших уголовное преступле-
ние»,– написала ирина Седова в заявлении, опубликованном на сайте 
Kerch.fm 5 августа 2013 года��.

� http://kerch.fm/2013/01/15/za-trolling-v-internete-avtory-ugroz-mogut-poluchit-realnyy-
srok.html

�� http://kerch.fm/2013/08/05/zhurnalist-kerchfm-zayavlyaet-chto-delo-ob-ugrozah-ey-zakryli-
nezakonno.html
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Милиция и русский фашизм в Донецке. кто кому служит?

Джерело: «ОстроВ»
http://www.ostro.org/general/politics/articles/417825/
10.04.2013

В минувший четверг, 4 апреля, в донецке произошло неординарное 
событие, которое МВд и большинство местных СМи почему-то предпоч-
ли не заметить. Группа людей, отказавшихся представиться журналистам, 
устроила хулиганское нападение на культурный центр «изоляция», где 
в это время проходил украино-американский семинар по интернет-тех-
нологиям. В результате, мероприятие было сорвано. Хулиганов привлек 
визит американського посла джона Теффта, открывавшего семинар. 
по мнению нападавших, участники конференции занимались подготов-
кой революции. как удалось установить позже, организаторы нападения 
оказались русскими националистами из экстремистской организации 
«донецкая республика», запрещенной судом.

поначалу протестующие в количестве около сотни человек просто 
митинговали возле входа в «изоляцию» против американской экспансии. 
Весьма разношерстная публика, включающая ряженных казаков, моло-
дых парней в спортивных костюмах и пенсионеров держала плакаты «Ос-
тановим арабскую весну», «интернет не место для революций», «Мы зна-
ем для чего вы здесь» и т. д. Однако, спустя пару часов, пикетчикам посту-
пил приказ атаковать здание, и они, выломав ворота и раскидав охрану, 
прорвались внутрь.

Ворвавшись в здание, изобличители Госдепа грубили и угрожали 
участникам семинара, толкали и били охранников и снимали все это на 
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видео. Видимо, для отчета перед кем-то. интересно, что такая откровен-
но хулиганская выходка почему-то абсолютно не пресекалась сотрудни-
ками милиции. Более того, по окончании акции милиционеры утвержда-
ли, что никаких нарушений во время пикета зафиксировано не было, хотя 
видео, размещенное в интернете, легко опровергает эти слова. Спасибо, 
хоть американский гость к тому времени покинул здание, и донецк не 
запятнал свою репутацию международным скандалом…

http://youtu.be/RRwVBA_qGdI

дмитрий коробко, один из участников событий, находившийся на 
конференции во время хулиганского нападения, описал произошедшее 
у себя на страничке в Фейсбуке.

«Терпеливо дождавшись отбытия высокого заморского гостя, вежливая 
орда янкифобов и ленинофилов снесла входные ворота (они реально 
сломаны, я проверял) и ворвалась на территорию завода, где находится 
„изоляция“, на тот момент их было около сотни: чётко можно было выде-
лить человек 15 быков – завсегдатаев подобных утренников, кучку нос-
тальгирующих старичков с надписями „СССр“ на футболках, диких бабулек 
с бледной пеной у аристократичных ртов, довольно много юношей со взо-
ром горящим лет 17–20 и простых работяг (кстати, наиболее адекватных). 
руководил этим какой-то аниматор в подозрительно розовой рубашке 
и с матюгальником в руках.

Сначала вся эта толпа просто скандировала разные речёвки, а потом ло-
манулась к окнам. нужно сказать, что все тренинги проходили на первом 
этаже, поэтому, когда в окна начали стучать, стало очень шумно и доволь-
но стрёмно, так что все лекции пришлось свернуть. казалось, что сейчас 
начнут бить стёкла.

но если бабки и студенты больше просто лезли вплотную к окнам, то бы-
ки стали прорываться внутрь через входные двери. к тому времени уже 
подъехали вызванные сотрудниками «изоляции» менты из Будённовско-
го райотдела, всего несколько человек. Они занимались своим любимым 
делом, то есть стояли в сторонке и любовались демократией в действии, 
переговариваясь между собой – типа „не бережёшь ты себя, капитан, 
всё о народе думаешь…“. Я лично не видел, как именно быки ворвались 
внутрь, поэтому думал, что они разогнали парочку ментов, стоявших 
у входа, но мне потом сказали, что менты их сами впустили. несколько 
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охранников „изоляции“ пытались их остановить, что привело к потасовке, 

но обошлось без крови.

потом вся эта масса вломилась внутрь, но рукоприкладства уже не на-

блюдалось. Большинство вошедших были в каком-то странном отупе-

нии. Такое впечатление, что они были разочарованы – ожидали увидеть 

шпионскую сходку, а тут обычная молодёжь, какие-то книжки повсюду, 

скульптуры из вермишели, и никаких заговорщиков, пересчитывающих 

американские серебренники и получающих инструкции от мировой за-

кулисы. Многие ходили по всем комнатам и зачем-то снимали на камеры 

и телефоны, но ничего не трогали».

Участники штурма отказывались называть сотрудникам «изоляции» 
организацию, которую представляли. Официальные данные милиции 
утверждают, что акцию проводил некий «Союз шахтеров донбасса», но 
на самом деле это не так. Такая организация даже не зарегистрирована 
официально, а истинный организатор хулиганского нападения – запре-
щенная в Украине сепаратистская организация «донецкая республика», 
лидеров которой удалось опознать на видео. кроме того, среди руково-
дителей ватаги борцов с «американской экспансией» оказался и депутат 
пролетарского райсовета донецка анатолий Гупкало.

«донецкая республика» возникла в 2005 году, вскоре после Оранже-
вой революции, по инициативе местных регионалов. Целью их было – на-
солить президенту ющенко, создав в донбассе иллюзию массового се-
паратистского движения. Возглавил организацию одиозный дончанин 
александр Цуркан, который в 2004 году работал в предвыборном штабе 
Януковича. двумя другими учредителями стали Олег Фролов и андрей 
пургин. именно они засветились во время нападения на «изоляцию» 
4 апреля 2013. В частности, разглядеть их можно на этом видео, снятом 
журналисткой радио «Свобода» аленой поваляевой.

http://youtu.be/xhC3kPOygkg

на этой старой фотографии пургин и Фролов стоят с флагом «донец-
кой республики» (в центре Фролов, справа пургин).
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ранее эти люди также принимали участие в деятельности других ан-
тиукраинских организаций, в частности – Евразийского Союза Молодежи 
(«прославившегося» актом вандализма против поклонного креста на Го-
верле и запрещенного в Украине, как и «др»). их фотографии из трениро-
вочного лагеря ЕСМ 2006 года можно найти на сайте организации.

В социальной сети Вконтакте у «донецкой республики» есть закры-
тая группа, администраторы которой представляют особый интерес. 
Один из них по имени Григорий александрович также был одним из ак-
тивных участников нападения на «изоляцию».

другого зовут «александр де крог», в миру – александр Матюшин. 
ранее был известен в правой тусовке донецка под кличкой «Варяг». Вот 
фото с его страницы, «Варяг» в верхнем ряду третий слева:
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Матюшин, как и другие члены «донецкой республики», долгое вре-
мя успешно состоял в русской фашистской организации «Образ», члены 
которой Тихонов и Хасис были позже осуждены в россии, как убийцы 
адвоката Маркелова.

доподлинно неизвестно, кто сегодня поддерживает и финансирует 
русских фашистов в донецке, но это явно весьма влиятельные господа, 
имеющие крышу в МВд. Среди вероятных спонсоров экстремистов се-
годня называется один из молодых донецких нардепов-регионалов, лю-
дей которого видели в компании донецких фашистов.
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Возникает вопрос – почему же молчит СБУ, а донецкая милиция 
и вовсе закрывает глаза на откровенно хулиганские выходки, покрывая 
деятельность экстремистов? нынешняя власть в Украине настойчиво 
декларирует антифашизм, однако реальных фашистов, состоящих в по-
луподпольных организациях и совершающих нападения на инакомысля-
щих, почему-то не видит в упор.

Весьма странная и очень избирательная слепота.

Станислав Кметь

в Бердичеве трое скинхедов избили армянина

Джерело: Berdichev.NET
http://www.berdichev.net/kriminal/51-v-berdicheve-troe-skinkhedov-izbili-armyanina
11.04.2013

наш город еще совсем недавно славился своей толерантностью, бо-
лее того, он позиционировался чиновниками и уже даже самими жителя-
ми, как город, где спокойно сосуществуют четыре культуры.

В истории Бердичева очень большую роль играли фигуры разной 
национальности и все они остались равнозначными на страницах жизни 
города.

несмотря на многочисленные репрессии, притеснения, Великую 
Отечественную войну, «Бердичевская национальность» в которой пере-
плелись все культуры, выжила и до последнего времени никто не слы-
шал в городе о так называемых последователей гитлеровской идеоло-
гии, борцов за чистую расу, которых чаще всего называют скинхедами. 
Точнее, представителей этого расистского движения в нашем городе не 
было видно и слышно.

Впрочем, в среду, 10 апреля, на центральном городском рынке про-
изошел случай, который можно характеризовать, как яркий пример 
расизма. Среди бела дня, недалеко от цветочных рядов возле магазина 
«Сити фото», на мужчину армянской национальности напали трое брито-
головых парней и начали его жестоко избивать.

по словам очевидцев избиения, мужчину сначала прижали к стол-
бу и били, а потом он вырвавшись побежал в сторону остановки, где 
от преследователей его отбили несколько человек. пострадавшего 
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отправили в городской травмпункт, где медики оказали ему необходи-
мую помощь.

как сообщил юрий Олефир, начальник Бердичевского ГО, дело об 
избиении внесена в единый реестр досудебных расследований по фак-
ту хулиганства совершенного в отношении этого гражданина. к вечеру 
того же дня были установлены лица совершившие нападение на муж-
чину, двое из них были задержаны в Бердичеве и доставлены в отделе-
ние, где они признались в совершении преступления, рассказали как это 
происходило и назвали своего третьего сообщника, которому удалось 
скрыться от правоохранителей. Его задержанные назвали организато-
ром данного нападения, сам он проживает в Житомире, где его сейчас 
ищут правоохранители.

«люди, которые избили данного гражданина не местные, они про-
сто работали в городе и снимали жилье. работали вахтовым методом: 
четверо суток рабочие, двое суток – выходные и в один из таких выход-
ных дней находясь в состоянии алкогольного опьянения совершили на-
падение на армянина. нападавшие были 1991–1993 года»,– рассказывает 
юрий Олефир.

по словам начальника милиции, у одного из нападавших на затылке 
была татуировка две буквы «СС», что может свидетельствовать о прина-
длежности к какой-то определенной расистской группировке.

Борис Реншпиц

напали на працівника апарату медіа-профспілки

Джерело: Сайт Незалежної медіа-профспілки України
http://nmpu.org.ua/2013/06/nevidomi-zdijsnyly-napad-na-sekretarya-media-profspilky/
11.06.2013

У суботу 8 червня біля станції метро «дарниця» група осіб здійснила 
напад на журналіста, виконавчого секретаря київської міської організації 
незалежної медіа-профспілки України Георгія Ермана.

п’ятеро нападників вимагали від журналіста вигукувати на відео-
камеру націоналістичні гасла та погрожували розправою через те, що 
він нібито ображав у своїх статтях націоналістів. Частина нападників 
приховували своє обличчя під масками. навіть після того, як журналіст 
сказав нападникам, що опонує будь-яким людиноненависницьким 
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ідеологіям і немає жодних українофобських поглядів, йому в облич-
чя кинули яйцем.

Георгій Ерман – аспірант, автор статей соціальної та міжнародної те-
матики для сайту LB.ua.

Голова незалежної медіа-профспілки України юрій луканов заявляє, 
що профспілка буде захищати працівників свого апарату і членів організа-
ції всіма доступними методами. Він наголосив, що до нМпУ входять жур-
налісти з різними, навіть протилежними поглядами, їх об’єднує прагнення 
захистити право кожного на висловлювання своїх поглядів. «Ми вживемо 
заходів для того, щоб порушники таких принципів не могли загрожувати 
причетним до медіа-профспілки»,– сказав голова нМпУ.



Ворожнеча односельчан 
на етнічному ґрунті? 

VI





VI. Ворожнеча односельчан на етнічному ґрунті?

217

на вінниччині селяни вчинили повстання: 
міліція оточила село

Джерело: Вікна 18:00 – ТВ-канал СТБ
http://vikna.stb.ua/ua/news/2013/1/31/125321/
31.01.2013

на Вінниччині міліціонери оточили ціле село і охороняють кор-
дони. Там селянське повстання. люд погрожує вчинити самосуд над 
місцевим бізнесменом. Вірменом. Мовляв, він дубасить та ґвалтує од-
носельців. За його спиною стоїть цілий сімейний клан. а міліція на це 
не зважає. Селяни нишком написали «Вікнам». Борис Сачалко рушив на 
Вінниччину і з’ясував – конфліктна ситуація не така однозначна, як опи-
сали селяни.

Борис Сачалко, кореспондент:
Останні три роки жителі цього села живуть у постійному страху. 

Їх так залякали, що вони навіть до міліціонерів боялися звернутися. В ос-
танній надії потайки селяни надіслали «Вікнам» лист. В ньому описали, 
що тут відбувається. Під листом підписався кожен селянин – тут з деся-
ток сторінок підписів.

У листі пишуть: село живе за законами голлівудського трилера. Тут 
жертва на жертві, їх навіть шукати довго не треба. Ось у Віктора донька 
останніми місяцями боїться виходити з дому.

Віктор:
Записку мені лишила – я вагітна. Він її підвіз, ну, і всьо… В кінці вивіз за 

село і… Всьо… Вона казала, що згоди на це не було.
а ця жінка нібито на власні очі бачила, як ледь не вбили односельця.

Людмила Кумівська, мешканка села Вендичани:
Він привіз людину в машині, голову запхали в багажник і били бітами. 

Він його закрив у підвалі.
Усі ці люди говорять про місцевого підприємця вірмена, власника 

сілької кав’ярні. Тутешні кажуть, живе тут вже 15 років. але посміливішав, 
коли бізнес пішов. Вони не раз зверталися до дільничного, писали заяви, 
але результату, кажуть, жодного. ледь не дійшло до самосуду, але у селі 
кілька вірменських родин.
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Мешканці села Вендичани:
Вони дружно тримаються. Одне за одного. Не залишать в біді. Не те, 

що ми, українці, побили, і ми собі пішли далі – і твоя біда залишилася твоєю 
бідою. Вони за свого заступаються, і люди бояться.

Їм сьогодні урвався терпець. Ось селяни зібралися всі разом, аби 
зрозуміти, що із місцевим підприємцем робити.

Артан Айрапетян, підприємець:
Я свою вину не признаю.
Це той, через кого заповнено весь сільський майдан. артан айрапе-

тян – переконує – його звинувачують, бо його заклад хочуть одібрати.

Артан Айрапетян, підприємець:
Є конкуренти. Сказали,– ты работать не будеш. Вже два роки між на-

ми конфлікт. Люди поняли у кого лучше и начали к нам ходить.
Усі звинувачення він відкидає, називає їх провокацією. до того ж без-

доказовою і переконує, що селян підбурили зумисне. Бійки у селі справді 
були, але він не має до них жодного стосунку. Бо що до жодної сутички 
міліція доказів ще й досі не знайшла. Це ще хто кого більше б’є – скаржить-
ся власник кав’ярні. показує розбиту голову свого племінника і пояснює, 
що це він так на дискотеку сходив.

Артан Айрапетян, підприємець:
Стоять хлопці і… от прийшов армянин, приїхав чорний. Він ні з того 

ні з сього взяв трубу і в голову.
нині у міліції не на жарт стурбовані становищем у селі. Тут переко-

нують – найліпші слідчі області взялися перевіряти, чи нехтували попе-
редніми зверненнями селян згідно з чинним законодавством. За остан-
нім випадком побиття тутешні міліціонери навіть порушили кримінальне 
провадження. Однак наголошують, що місцевий підприємець не підозрю-
ваний. Жодних переконливих доказів його провини немає.

Сергій Вучкан, перший заступник УМВС у Вінницькій області:
Є подія, яка була в вечірній час, і ніхто її не бачив. Я не буду розказува-

ти подробності, але ми проводимо усі необхідні… Ми діємо згідно нашого 
законодавства, і ми діємо в тому правовому полі, в якому ми можемо пра-
цювати і зараз рано говорити про якісь підозри.

доки міліціонери шукають доказів – селяни мітингують. Вимагають, 
аби щонайбільше за десять днів правоохоронці вивчили становище. 
Міліціонери вже про всяк випадок оточили село. аби, поки тривають слід-
чі дії, і в українців, і у вірменів не з’явилося нових синців і переломів.
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Анатолій Юрчак, мешканець села Вендичани:
Боїмося ходити по селу. Чи там ходити ніччю. Як ходити. Боїмося за 

дітей… за внуків.

на вінниччині селяни влаштували розборки із вірменами

Джерело: ТСН
http://tsn.ua/ukrayina/na-vinnichini-selyani-vlashtuvali-rozborki-iz-virmenami-279983.html
31.01.2013

Жителі вимагають виселення вірменина із села

на Вінничині на обговорення болючих етнічних питань у селі зібра-
лася майже тисяча людей. Жителі села запевняють, що їхній односелець-
вірменин постійно провокує бійки,– йдеться в сюжеті ТСн.

кажуть, що на його бік стали міліціонери. Мешканці інкримінують од-
носельцю-вірменину п’ять випадків побоїв і одне зґвалтування. на збори 
прийшли й колишні дружини обвинувачуваного односельцями чоловіка.

Той, про кого кілька годин говорили тисяча селян, на зібрання не при-
йшов. Земляки-вірмени зауважили, що у справі має розібратися міліція. 
Мовляв, якщо його вину доведуть, то його накажуть самі ж представники 
етнічної групи.

правоохоронці, яких жителі села звинувачують у бездіяльності, ка-
жуть, що починають нове розслідування. За справу ображених на вірме-
нина селян узялася обласна міліція.

Справу у міліції обіцяють розслідувати десять днів. поки що міліціо-
нери попередили селян про відповідальність за самосуд.

http://youtu.be/UWah35t2Sz4

свободівець Мохник хоче покарати вірмен на вінниччині

Джерело: 0432.in.ua (Сайт города Винницы)
http://www.0432.in.ua/article/296689
02.04.2013

Народний депутат України, заступник голови фракції Всеукраїнсько-
го об’єднання «Свобода» у Верховній Раді України, куратор «Свободи» у Він-
ницькій області Андрій Мохник втрутився в кримінальну ситуацію довко-
ла селища Вендичани Могилів-Подільського району Вінницької області.
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Як повідомила депутату-свободівцю громада селища, вони потерпа-
ють від свавілля представників місцевої вірменської національної меншини.

Так, місцевий бізнесмен артак айрапетян побив громадянина ана-
толія юрчака та його спільниками. пана юрчака було побито бейсболь-
ними битами ледве не до смерті.

правопорушення у Вендичанах із боку представників вірменської 
меншини непоодинокі. За словами місцевих мешканців, вже було зґвал-
товано неповнолітню дівчинку, до місцевих українських бізнесменів і по-
садовців застосовували фізичну силу, а тих, хто намагається протестувати, 
залякують. до правоохоронців та місцевої влади звертатися марно, адже 
вони потурають бандитам.

З часу скоєння злочину, що призвело до каліцтва людини, минуло 
близько трьох місяців. Саме бездіяльність правоохоронців змусила масо-
во вийти на вулицю з протестом більшість мешканців селища й звернути-
ся по допомогу до народного депутата України андрія Мохника.

андрій Мохник направив звернення щодо затягування слідства у справі 
побиття громадянина а. юрчака та вчинення інших злочинів у смт. Вендича-
ни до Генерального прокурора України Віктора пшонки і Міністра внутріш-
ніх справ України Віталія Захарченка з вимогами притягнути винних у вчи-
ненні злочинів і бездіяльності до встановленої законом відповідальності.

на звернення андрія Мохника вже надійшла відповідь від Міністра 
внутрішніх справ України, в якій зазначено, що «розпочато кримінальне 
провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень юрчаку а. п. 
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 
(Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) кк України. За вчинення 
зазначеного кримінального правопорушення притягнуто до відповідаль-
ності айрапетяна а. Ш». Також у листі сказано, що «матеріали проваджен-
ня разом із обвинувальним актом направлено для розгляду до Могилів-
подільського районного суду, де воно на цей час перебуває».

село на пороховій діжці?

Джерело: «Новий день» (Херсон)
http://www.newday.kherson.ua/component/content/article/7-sport/1448-selo-na-porohovij-
dizhci.html
31.05.2013

Після побиття корінного жителя ассірійцями жителі Чорнянки Ка-
ховського району вимагають скликання сходки і виселення всіх «чужинців».
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Складна операція, кілька місяців лікарняного і можлива інвалідність. 
Усе це чекає 54-річного жителя Чорнянки Володимира Федотова після 
жорстокого побиття односельцями серед білого дня 22 травня. дружина 
постраждалого, заступник директора Чорнянської загальноосвітньої шко-
ли з виховної роботи, пані наталія вважає, що бійка виникла на міжетнічном 
ґрунті, оскільки її чоловіка побили місцеві ассірійці. 24 травня група чорнян-
ців звернулася до сільради з вимогою виселити «чужинців». У той же день 
питання «про поведінку громадян ассірійської національності на території 
села» було розглянуто на засіданні виконавчого комітету сільради.

– 22 травня мені на роботу подзвонив чоловік і попросив негайно 
прийти додому. Я застала його на подвір’ї, він був непритомний і весь 
у крові,– згадує наталія Федотова.– розповів, що повертався додому на 
велосипеді і йому стало зле. але тільки-но зупинився біля найближчого 
горіха, відчув, як на нього ззаду хтось налетів. Він лише помітив, що напад-
ників троє, і втратив свідомість. Вони жорстоко побили чоловіка, якому 
згодом у лікарні поставили діагноз «осколковий перелом верхньої тре-
тьої плечової кістки». потрібна операція і лікування вартістю у 10 тисяч 
гривень. доньці, яка ходила до кривдників батька, ті заявили: «Вийде з лі-
карні – ще йому добавимо». Як я зрозуміла, нападники могли вирішити, 
що Володя зупинився поряд із їхнім будинком, щоб «піти до вітру». але 
навіщо за це нівечити людину? а якщо стало б зле маленькій дитині або 
вагітній жінці? Їх теж так жорстоко побили б?

За словами наталії Іванівни, випадків, коли ассірійці знущалися над 
місцевими, у Чорнянці було чимало. «просто вони завжди давали своїм 
жертвам „відкупні“, аби ті мовчали»,– підкреслила вона. Згодом на засідан-
ні виконкому сільради вона запропонувала перевірити: на якій підставі 
ассірійці взагалі перебувають у Чорнянці, і всіх, хто тут не прописаний, 
виселити протягом 24 годин.

– проблема ця дуже серйозна,– погоджується секретар сільради люд-
мила Гриценко.– ассірійці тут усі агресивні, злі. Якщо з кимось із них щось 
трапиться, вони згуртовуються по 20–30 чоловік і жорстоко б’ють кривдника.

– Часто вони б’ють наших ні за що: йде хтось напідпитку, вони його 
лупцюють до посиніння. Скільки вже моїх робітників від них постраждало. 
причому після нападу ассірійців люди по 2 місяці на лікарняному лежать. 
Виправдовувати цього не можна,– говорить директор Сп «дніпро-агро» де-
путат каховської райради Борис альошин.– У ассірійців зовсім неадекватна 
реакція на все. подивіться: у Чорнянці ж не було такого, щоб «наші наших» 
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били до нестями. а на якій швидкості ассірійці люблять гасати по селу на 
своїх авто? Скільки вже вони збили наших хлопців і дівчат? а як вони розбе-
щують нашу молодь? Скільки це можна терпіти? Згоден, роблять вони іноді 
й добрі справи – допомогли селу навести лад на кладовищі. але з такою по-
ведінкою вони скоро тут новий цвинтар «зроблять», і всі ми там поляжемо!

«Якщо ми змовчимо, то буде бійня. наші хлопці вже хочуть „розібра-
тися“ з цими ассірійцями. Це як сірник, що кинули до порохової діжки. Во-
ни – не люди. У них треба відібрати землю і депортувати!» – обурювалися 
присутні на засіданні виконкому селяни. «а на яких підставах ми це роби-
тимемо? – запитав голова сільради юрій Сєров.– ассірійці, котрі у нас про-
живають,– громадяни України, а за законом вони можуть проживати будь-
де на території держави, де б вони не були зареєстровані». проте люди на-
полягали на своєму, тож на засіданні виконкому було вирішено винести це 
питання на сесію сільради 31 травня і на початку червня обговорити його 
на сходці села.

– Хоча у селі траплялися неприємні ситуації за участі громадян ассірій-
ської національності, я не вбачаю тут конфлікту на міжетнічному ґрунті. 
І я сам не звик розділяти людей на «своїх» і «чужих»,– вважає юрист сільради 
юрій плющ.– ассірійці (більшість з них є християнами.– Авт.) облаштувалися 
в Чорнянці років із 10 тому. Самі місцеві попродавали їм свої земельні паї, зда-
ють їх їм в оренду, працюють у фермерів-ассірійців, деякі дівчата повиходили 
за них заміж. Тож більшість людей це все влаштовує. Ті, хто зараз обвинува-
чуються у нападі на Федотова, не один рік прожили у Чорнянці, працюють на 
землі. до речі, саме ассірійці багато чому навчили місцевих. Саме вони у селі 
почали першими вирощувати овочі на крапельному зрошенні, заробляти 
на цибулі, полуниці. І як можна тепер їм говорити забиратися звідси геть?

– Я не розумію, чому робиться наголос на тому, що всі бійки у Чорнян-
ці траплялися виключно на міжетнічному ґрунті. повірте, ситуацій, коли 
«наші наших» б’ють, коли міліції доводилося втручатися в конфлікти між 
українцями, у тій же Чорнянці було дуже багато. І їх значно більше, ніж су-
тичок з громадянами інших національностей,– додав начальник сектору 
дільничних інспекторів міліції каховського рВ УМВС андрій Чонка.

– наскільки вдалося встановити міліції, постраждалий Володимир 
Федотов сам спровокував бійку,– підсумував юрій Сєров.– Я не бачу про-
блеми міжетнічної дискримінації у селі. просто в кожній нації вистачає 
і добрих людей, і поганих. Хіба не можна такого сказати й про українців?

Олег Батурін
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P. S. У каховському рВ УМВС вважають, що заклики депортувати ас-
сірійців насправді ганьблять чорнянців і стверджують, що їм, на щастя, 
й близько не відоме поняття «міжетнічна ворожнеча» з притаманними 
йому кривавими сутичками, сотнями вбитих і поранених. «У даному ви-
падку люди просто роблять з мухи слона. побиття Федотова сталося не 
на міжетнічному, а на суто побутовому ґрунті,– стверджує заступник на-
чальника рВ УМВС Олександр Воропаєв.– приводом для бійки стало ба-
жання постраждалого «піти до вітру» під парканом приватного будинку, 
чому є свідки. Треба ще розібратися, чи справді свої тілесні ушкодження 
він отримав внаслідок побиття, чи десь він ще впав дорогою додому? 
поки ж тут попередньо вбачаються ознаки злочину за ст. 125 ч. 1 кк Ук-
раїни (умисне легке тілесне ушкодження), однак ми чекаємо остаточних 
висновків судмедексперта».

на Херсонщині бездіяльність міліції спровокувала 
«антикурдське повстання»

Джерело: «Голос України»
http://golosukraine.com/publication/prigodi/parent/12059-na-hersonshini-bezdiyalnist-
miliciyi-sprovokuvala-/
30.05.2013

У райцентрі Іванівка на Херсонщині понад вісімсот місцевих жителів 
зібралися на мітинг з вимогами до правоохоронців покарати групу курдсь-
кої молоді за напади на своїх українських ровесників.

Чашу терпіння громади переповнила історія у селищному кафе 
«апельсин», де кілька курдів позбиткувалося над хлопцем з селянської 
родини. Спочатку його вдарили пляшкою по голові й звалили на підло-
гу, потім до напівсмерті гамселили ногами. рідні потерпілого повідомили 
міліції про його побиття. Та коли побачили, що й після цього учасники на-
паду спокійно гуляють райцентром, і насміхаються над побитим, запевня-
ючи всіх у своїй безкарності, Іванівка вибухнула обуренням.

на мітингу люди наводили з десяток прикладів подібних нападів за 
участю курдів, котрих міліція чомусь не відправила на лаву підсудних. ак-
цію протесту (її з легкої руки регіональної Інтернет-спільноти її уже ох-
рестили «антикурдським повстанням») підтримали і депутати Іванівської 
районної ради. Обговоривши цю болючу для виборців тему на сесії, вони 
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також висунули міліції вимогу жорстко реагувати на злочини, що можуть 
спровокувати відчутний ріст ксенофобських настроїв у окремо взятому 
населеному пункті.

У Іванівці проживають всього півтора десятки курдських родин з чис-
ла економічних біженців, що промишляють переважно дрібною торгів-
лею, скотарством та городництвом. представники цієї невеликої етнічної 
групи визнають, що бійки поміж українськими та курдськими хлопцями 
трапляються. але просять не шукати в них расистського «підтексту» – ад-
же сільська молодь в усі часи і за дівчат не проти побитися, і фізичну силу 
у бійках навкулачки продемонструвати. Тож ксенофобські мотиви у від-
верто хуліганських витівках, на їхнє переконання, відсутні.

Та не можна не погодитися з учасниками акції протесту в тому, що 
місцеві правоохоронці на такі бійки дивляться «крізь пальці», і не вжива-
ють належних заходів для покарання надто агресивних «рукопашників» 
як з числа українців, так і курдів. адже патрульна постова служба після 
серії скорочень у «глибинці» перетворюється на фікцію. Та що там казати 
про ппС, коли в тій же Іванівці внаслідок «оптимізації» системи МВС на-
віть закрили районний відділ міліції, і тепер територію обслуговує нижнь-
осірогозький міжрайонний відділ внутрішніх справ. а з Іванівки до нижніх 
Сірогоз «світ неблизький».

На знімках: мітинг проти бездіяльності міліції та актів насилля з бо-
ку курдської молоді в райцентрі Іванівка на Херсонщині. Фото Анатолія 
Яїцького.

Безкарність породжує вседозволеність

Джерело: «Новий день» / № 23 (500) 6 червня 2013 року
http://www.newday.kherson.ua/component/content/article/4-obwestvo/1458-bezkarnist-
porodzhu-vsedozvolenist.html
28.05.2013

28 травня на центральну площу Іванівки вийшло близько тисячі жи-
телів району. Вони зібралися на мітинг з вимогами покарати групу курд-
ської молоді за напади на своїх українських ровесників.

на мітинг протесту прибули представники усіх населених пунктів 
Іванівського району. найчисленніші делегації – з Шотівської, новова-
силівської та Воскресенської сільських рад. Що ж так обурило людей?
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Їхню чашу терпіння переповнила бійка у селищному кафе «апель-
син», яка сталася 5 травня, саме на Великдень.

– Це чергове побиття курдськими молодиками нашої молоді, наших 
синів і дочок,– сказав у своєму виступі депутат Іванівської райради Воло-
димир романенко.– Ось факти. 2005 рік – молодий хлопець Вадим кова-
ленко о 4-й годині ранку йшов від дівчини. на алеї, що вздовж місцево-
го відділення банку «аваль», побачив: назустріч йдуть чотири молодики 
з битами в руках. Зрозумівши, що це йдуть по його душу, почав тікати. але 
йому під ноги кинули биту, він упав біля пам’ятника жертвам репресій. 
лежачого побили битами, він був синій, як баклажан. наступного дня бу-
ли зняті побої. Батько та мати постраждалого звернулися до начальника 
міліції з заявою, щоб порушити карну справу. але справа була спущена на 
гальмах, і молодики не понесли ніякого покарання.

28 травня 2005-го, у день прикордонника, в кафе «асторія» був жор-
стоко побитий Сергій Трохименко, котрий заступився за свого товариша. 
Його, побитого, як собаку, кинули в багажник, відвезли додому й викину-
ли під парканом.

2006 рік. на дискотеці був підрізаний Володимир карнаух. Його до-
ставили в райлікарню з ножовим пораненням у живіт. Суд на 5 років поз-
бавив нападника волі, але за зразкову поведінку через 2,5 року він був 
звільнений і сьогодні є неформальним лідером, згуртовує навколо себе 
курдську молодь і б’є наших дітей.

2006-й. Чергове побиття. Цього разу – Сергія дерези. Ви пам’ятаєте 
ці події на стадіоні, коли курдський молодик бігав з карабіном в руках на 
очах у сотень людей. Цей карабін був вилучений міліцією, але через де-
який час його знову повернули власнику. І хто з нас сьогодні впевнений, 
що з цього карабіна завтра не вистрелять комусь в груди або в спину?

27 травня 2007 року. кафе «десятка». підло, звірячим ударом ззаду, 
була завдана черепно-мозкова травма колишньому працівнику міліції 
павлу коротенку. пораненого доставили до обласної лікарні, де йому 
зробили трепанацію черепа, видалили гематому, вставили титанову плас-
тину. Згодом він був комісований з органів міліції.

24 серпня 2012-го, у день незалежності, молоде подружжя Саман-
чуків – Тарас та Інна – вирішили святкувати цю подію в кафе. але знову 
була спровокована бійка, ображено молоду жінку. Чоловік, який захищав 
свою дружину, був побитий курдськими молодиками.



Злочини на ґрунті ненависті в Україні

22�

8 березня 2013 року був побитий Олександр Тараненко. Він місяць 
пролежав з травмою щелепи в обласній лікарні.

І ось останні події, що сталися 5 травня. по-звірячому були побиті мо-
лоді хлопці: пляшками – по голові, ногами – по обличчю.

«Чому нічого не роблять правоохоронні органи? Чому не працюють 
на упередження, на що чекають: чиєїсь смерті чи кровопролиття?» – ці за-
питання лунали на мітингу багато разів. пристрасті на площі вирували. 
І це в районі, де здавна жили та працювали в мирі й дружбі люди 37 націо-
нальностей: росіяни і вірмени, німці і білоруси, кримські татари і греки, 
молдавани і грузини, поляки і азербайджанці, узбеки і болгари… 20 років 
тому з’явилися в райцентрі й 14 сімей курдів.

Учасники мітингу прийняли резолюцію, в якій, зокрема, сказано: «нас 
турбує бездіяльність правоохоронних органів, які займають позицію спос-
терігача. Вони повинні працювати на упередження та проводити профілак-
тику серед молоді. Ми розуміємо і добре усвідомлюємо, що у курдів немає 
своєї держави. Україна їх прийняла і захистила, дала їм притулок і грома-
дянство, землю для ведення господарства. Вони користуються всіма піль-
гами, отримують субсидії та державну допомогу на дітей. Хоча самі ніде не 
працюють. платником усіх цих допомог є працюючий українець. Тому вони 
зобов’язані виконувати вимоги чинного законодавства, поважати закони Ук-
раїни і наші національні традиції, не провокувати національну ворожнечу».

Окрім того, учасники мітингу вимагають «перевірити паспортний 
та візовий режими курдського населення, а нелегалів – депортувати за 
межі України». Громада вважає, що «враховуючи неординарність ситуа-
ції, яка склалася у стосунках між корінною молоддю Іванівського району 
та курдськими молодиками, районний відділ внутрішніх справ повинен 
організувати у вечірній час у громадських місцях чергування нарядів 
міліції». дуже не подобається людям і експеримент з об’єднання ниж-
ньосірогозького та Іванівського райвідділів міліції. Тепер територію 
Іванівського району обслуговує нижньосірогозький міжрайонний відділ 
внутрішніх справ. а з Іванівки до нижніх Сірогоз – не близький світ. Грома-
дяни вважають, що експеримент слід припинити. а ще мітингувальники 
попросили начальника обласного управління внутрішніх справ взяти під 
особистий контроль та відпрацювати їхній район як «розплідник та роз-
повсюджувач афганського канабісу».

поки майдан вирував, у будинку, перед яким відбувався мітинг, пра-
цювала сесія райради. до речі, там у цей час про роботу місцевої міліції 
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звітував її начальник Валерій Жадан. З його виступу стало зрозуміло, що 
події в «апельсині» були зареєстровані й занесені в єдиний реєстр досу-
дового розслідування і кваліфікуються за статтею 296 карного процесу-
ального кодексу, санкції якої передбачають позбавлення волі до 4 років 
або обмеження волі до 5 років.

посилаючись на таємницю слідства й те, що триває досудове розсліду-
вання, начальник міліції нічого конкретніше говорити не став. Однак уточ-
нив, що є не тільки показання свідків, але й відеозйомка, яка зараз перебу-
ває на експертизі. «Ми зробимо все, щоб цю справу довести до логічного 
завершення. Я гарантую: винні будуть покарані. дана справа перебуває на 
контролі УМВС. думаю, що в червні вже будуть прийняті рішення по цьому 
кримінальному провадженню». Що ж до продажу наркотиків, то «жодної 
заяви про це до міліції не надходило. а інакше ми перевірити ці факти не 
можемо. потрібна лише заява, тоді буде обшук за рішенням суду».

Обговорення на сесії болючої теми теж було дуже емоційним.
– Як вважаєте, чому відбувся цей мітинг? Чи не тому, що люди став-

лять під сумнів ефективність роботи міліції?
– Цей конфлікт національної приналежності не має. але нам сором-

но, що ми за вирощуванням та продажем наркотиків перетворюємося 
на маленьку колумбію… Може, досить експериментувати з об’єднанням 
районних відділів міліції? Може, краще повернути в Іванівський район 
свій відділ міліції? адже ми сплачуємо податки й вправі розраховувати на 
державну підтримку, в тому числі – на оперативну роботу міліції.

– не треба примішувати в цю п’яну бійку національне питання! Бан-
дит є бандит. Злиденність, незайнятість населення – ось головні причи-
ни асоціальних проявів. Що взимку робить наша молодь – і курдська, і не 
курдська? де вони проводять своє дозвілля? а будинок культури не пра-
цює! Звідси й всі біди. на жаль, дуже низька довіра населення до органів 
влади! а щодо ультранаціоналізму в районі – це вже взагалі нонсенс!

Між тим, є в районі і така думка: за всіма цими конфліктами – роз-
поділ сфер впливу, щось не поділили місцеві «бізнесмени»…

депутати райради підтримали резолюцію мітингу. Вони, як і населен-
ня всього району, чекають швидкої реакції правоохоронців. Злочинці ма-
ють бути покарані.

– Усі звинувачення, що лунають на нашу адресу,– наклеп на курдів,– 
впевнений фермер алі Мустафаєв.– наші діти разом росли. В районі ми 
вже 20 років. Жодного факту з продажу наркотиків немає – лише голослів-
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ні звинувачення. а ось прислів’я «на злодії шапка горить» – це про деко-
го з організаторів мітингу. порушники закону мають понести покарання. 
перед законом усі рівні! Ми що, не такі громадяни України? Ми поважаємо 
українські традиції. У нас є невістки-українки. Виживаємо за рахунок при-
садибного господарства, як і всі селяни.

– 6 травня, після подій у кафе, до нас приїхали 70 людей і відразу по-
чали стріляти по двору,– підключається до розмови Сона Хасанова, го-
лова жіночої організації курдів області.– діти були налякані. Ми любимо 
Україну – державу, яка взяла нас під свій захист. ніхто не може звинувачу-
вати нас у тому, що ми ображаємо країну, громадянами якої стали.

Ось як прокоментував ситуацію голова райдержадміністрації Сергій 
каністратенко:

– не треба надавати національного забарвлення елементарним по-
рушенням закону. В даному випадку сталася бійка п’яних людей у розва-
жальному закладі. кожен має відповідати за свої вчинки. Закон один для 
всіх. У нас щойно відбулася відверта розмова з цього приводу в сесійній 
залі. І депутати дали чітко зрозуміти: вони не підуть на нагнітання обста-
новки. Ми зробимо все, щоб винні у бійці були покарані. незалежно від 
того, якої вони національності…

…Усе правильно. Тільки чому міліція така неповоротка? Якби пра-
цювала швидко і професійно, як показують у телесеріалах, до мітингу б 
справа не дійшла.

Анатолій Яїцький
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в Донецке фаны «торпедо» ответили за хохлов
Джерело: «Сегодня»
http://sport.segodnya.ua/hockey/V-Donecke-fany-Torpedo-otvetili-za-hohlov.html
21.01.2013

Хоккейные болельщики из России оскорбляли дончан 
и устроили драку в центре города

В донецке настоящим скандалом закончился поединок чемпионата 
кХл между «донбассом» и нижегородским «Торпедо». российские гости 
показали свое истинное лицо, и оказалось оно весьма непрезентабель-
ным. В калашный ряд с таким точно не пустят!

после окончания матча (который «Торпедо» выиграло по буллитам.– 
Авт.) на остановке рядом с ареной гости спровоцировали массовую дра-
ку. как рассказали «Сегодня» очевидцы, трое россиян отправились в ма-
газин за водкой и закуской, чтобы отметить в дороге победу. а по пути 
начали скандировать оскорбительные лозунги. «Они вели по-хамски, во 
все горло орали „Е…ть хохлов“. а потом устроили скандал у магазина, ког-
да пытались купить спиртное без очереди. Естественно, люди у магазина 
начали возмущаться – и вспыхнула потасовка. дончане показали им, как 
нужно вести себя в гостях, конечно, жестко, но, думаю, правильно»,– рас-
сказал «Сегодня» дончанин андрей, свидетель произошедшего.

После драки. Фото vk.com

В разгар драки на крики подоспела милиция, а через несколько минут 
к толпе подъехали две кареты скорой помощи, которые постоянно дежурят 
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у «дружбы» во время игр на случай непредвиденных ситуаций. «когда я подо-
шел к остановке, было хорошо видно, что в одной из них внутри сидит чело-
век с окровавленным лицом. В другом автомобиле света не было, но внутрь 
зашли двое парней – видимо, тоже пострадавшие. российские болельщики 
столпились у скорых, и кто-то из них сказал: „Сейчас повезут зашивать!“ – на-
верное, имея в виду своего окровавленного товарища»,– говорит андрей.

по словам других очевидцев, после инцидента автобус нижего-
родских болельщиков отъехал от «дружбы» в сопровождении милиции 
и двух карет скорой. пострадавших в драке россиян с различными трав-
мами доставили в отделение нейрохирургии дОкТМО (бывшая больни-
ца им. калинина). «У обратившихся за помощью нижегородцев врачи 
„Скорой“ первым делом взяли пробу на алкоголь, чтобы понять, какие 
препараты им можно применять, а какие нет. и эти пробы дали положи-
тельный результат»,– рассказал «Сегодня» источник в Хк «донбасс».

на следующий день после драки руководство российского клуба 
поспешило обвинить дончан в «свинском поведении». «нападать на лю-
дей, приехавших в гости и находящихся в явном численном меньшинстве 
только из-за того, что твоя команда проиграла,– это ниже всякого досто-
инства»,– заявил андрей Осипенко, гендиректор Хк «Торпедо».

но руководство кХл, разобравшись в ситуации, вынесло свой вердикт. 
дисциплинарный комитет лиги установил, что россияне сами спровоциро-
вали драку, более того – приехали к нам с фашистской символикой. «В рас-
поряжении лиги находится информация от лиц, которые в результате дейс-
твий гостей понесли материальный ущерб, а также фотодокументы, содер-
жащие наглядные свидетельства пребывания нижегородских любителей 
спорта в городе донецке – рисунки непристойного характера, содержа-
щие, в том числе, нацистскую символику»,– отметили в кХл, однако каких-
либо санкций к клубу «Торпедо» за его болельщиков пока не предъявили.

у Бережанах побили хлопця за російську мову

Джерело: «20 хвилин»
http://20minut.ua/Novyny-Berezhan/Berezhany/10269907
02.04.2013

Четверо бережанців побили 30-річного гостя з Умані Сергія Свисту-
на. Сталось це у Бережанах Тернопільської області 30 березня у одному із 
барів. потерпілий звернувся у міліцію через завдані тілесні травми.
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причиною конфлікту стала російська мова, розповідає потерпілий 
Сергій Свистун. під час нападу хулігани зіштовхнули хлопця зі сходів. 
Та ще й пригрозили, що брат одного із них працює в міліції.

– Обурило хлопців те, що я розмовляв російською. Та на цій мові 
я спілкуюся з дитинства,– каже Сергій.– почалось з того, що попросив 
у хлопців запальничку. після цього вони почали ображати мою дівчину. 
Мовляв, чого водишся з москалем.

далі Сергій сказав декілька слів на захист дівчини. а хлопці, за його 
словами, кинулись у бій.

– Сергія тримало троє, а четвертий бив,– говорить його дівчина Ві-
та Соколова.– потім його зіштовхнули зі сходів. У нього струс мозку, весь 
сильно побитий.

на останок один із хуліганів пригрозив Сергію тим, що його брат пра-
цює в міліції, додає дівчина.

– Один із хлопців сказав на прощання, що нам немає сенсу звертатись 
у міліцію. Він хвалився, що у нього там все під контролем,– продовжує Ві-
та.– Ми, звичайно, подали заяву. приймав її у нас брат одного з хуліганів. 
Відкрили кримінальне впровадження. подивимося, чи компанія родича 
працівника міліції понесе якусь відповідальність за вчинене.

на місце виїжджали працівники міліції. Справу занесли у державний 
реєстр. наразі триває судмедекспертиза, повідомляє начальник сектору 
зв’язків з громадськістю обласної міліції петро колісник.

Оксана Бучко

несумлінність журналістів деяких ЗМі

9 червня 2013 року голова ГО «Гельсінська ініціатива–ХХІ», член прав-
ління УГСпл Олександр Степаненко написав у правозахисну розсилку 
«Експертклуб»:

Звернув увагу на блискавичне поширення у електронних ЗМІ інфор-
мації про бійку між польськими туристами та місцевими мешканцями, що 
сталася поблизу м. Чорткова Тернопільської обл. вночі 08–09.06.

У ній з посиланням на «достовірні джерела» йдеться про те, що на-
чебто частина учасників бійки «опинилася на лікарняних ліжках з ушкод-
женнями різного ступеня важкості», «кілька хлопців в реанімації» і т. ін.– 
наслідком чого вже є «міжнародний скандал».
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Я намагався уточнити обставини цього інциденту.
З’ясувалося, що по медичну допомогу до Чортківської Цкрл звернув-

ся один 45-річний мешканець с. нагірянки Чортківського району з пере-
ломом нижньої щелепи.

до «реанімації» жоден з постраждалих не потрапив.
З огляду на це я прошу колег-журналістів не тиражувати неперевіре-

ну інформацію, свідомо не згущувати барви, а також не застосовувати 
у своїх коментарях мови ворожнечі та оціночних штампів на кшталт «уль-
трас», «фанати» і т. ін.

Наводимо приклади матеріалів

Міжнародний скандал: 
у чорткові польські «ультрас» побилися з місцевими

Джерело: «Реально. Політика. Факти Події» (Новини Тернопільщини)
http://realno.te.ua/novyny/міжнародний-скандал-у-чорткові-польс/
09.06.2013 11:14

Як нам стало відомо з достовірних джерел вночі поблизу Чорткова по-
бились польські футбольні фанати з місцевими хлопцями, частина учасни-
ків бійки в реанімації, частина опинилася на лікарняних ліжках з ушкодження-
ми різного ступеня важкості. Цим питанням вже займаються дипломати.

Вночі поблизу Чорткова вирішили відвідати магазин польські фут-
больні фанати які поверталися з Молдови з матчу, однак місцевими жи-
телям щось не сподобалось і вони побили кількох хлопців які відвідували 
магазин. польські фанати повернулися в автобус, і решта колег вийшла їх 
боронити. Відбулася ще одна жорстока бійка між фанатами і місцевими 
хлопцями, внаслідок якої постраждали як поляки так і українці.

кілька хлопців в реанімації. питанням конфлікту займаються дипломати.

Польські фанати вночі побили на тернопільщині українців?

Джерело: Oleh Soskin Portal
http://osp-ua.info/regions/13021-polski-fanati-vnochi-pobili-na-ternopilschini-ukrayintsiv.html
9 июня 2013

Як нам стало відомо з достовірних джерел вночі поблизу Чортко-
ва побились польські футбольні фанати з місцевими хлопцями, частина 
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учасників бійки в реанімації, частина опинилася на лікарняних ліжках 
з ушкодженнями різного ступеня важкості. Цим питанням вже займають-
ся дипломати.

Вночі поблизу Чорткова вирішили відвідати магазин польські фут-
больні фанати які поверталися з Молдови з матчу, однак місцевими жи-
телям щось не сподобалось і вони побили кількох хлопців які відвідували 
магазин. польські фанати повернулися в автобус, і решта колег вийшла їх 
боронити. Відбулася ще одна жорстока бійка між фанатами і місцевими 
хлопцями, внаслідок якої постраждали як поляки так і українці.

кілька хлопців в реанімації. питанням конфлікту займаються дипло-
мати.

Реально

Міжнародний скандал: на тернопільщині 
польські «ультрас» побилися з місцевими (подробиці)

Джерело: www.0352.com.ua (Сайт міста Тернополя)
http://www.0352.com.ua/article/329298
11:40 09.06.2013 5

Вночі поблизу Чорткова побились польські футбольні фанати з місце-
вими хлопцями, частина учасників бійки в реанімації, частина опинилася 
на лікарняних ліжках з ушкодженнями різного ступеня важкості.

Як стало відомо з достовірних джерел реально, вночі поблизу Чор-
ткова вирішили відвідати магазин польські футбольні фанати, які повер-
талися з Молдови з матчу, однак місцевим жителям щось не сподобалось 
і вони побили кількох хлопців, які відвідували магазин. польські фанати 
повернулися в автобус, і решта колег вийшла їх боронити. Відбулася ще 
одна жорстока бійка між фанатами і місцевими хлопцями, внаслідок якої 
постраждали як поляки так і українці.

Як з’ясувалося, з ігор в Молодавії їхали автобусом 56 фанатів поль-
ської футбольної команди і в самому Чорткові і в селі нагірянка вчинили 
«дебош».

«В нагірянці польські фани зупилися на заправці, щоб зробити деякі 
покупки в магазині,– розповідає безпосереднй свідок тих подій назар 
карамишев,– один поляк розплатився за товар який взяв, в той час ін-
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ші почали витягувати з холодильників пиво, морозиво та інші продукти 
і просто виходити з магазину. В той час наш знайомий (імя та прізвище 
відмовився називати) приїхав на заправку до магазину купити собі пива, 
поляки його незрозуміло за що набили так, що 15 хвилин відливали во-
дою і давали нюхати нашатир, але він не приходив до тями, тоді ми його 
відвезли в Чортківську районну лікарню, де в нього діагностували пере-
лом щелеп в двох місцях, струс мозку і інші пошкодження внутрішніх ор-
ганів і відвезли реанімобілем в Тернопіль».

Однак, як повідомляють джерела в Чорткові фанати продовжили чи-
нити безчинства в самому райцентрі, зокрема в барі «Молодіжний» зла-
мали ніс молодому чоловікові, перевертали столики, тягали дівчат і все це 
в катастрофічній близькості від міліції…

на даний момент польські «активісти» затримані, а їхні колеги п’ють 
пиво під райвідділом міліції.

Цікаво, що на тій самій адресі на Сайті міста Тернополя тепер стоїть 
зовсім інший матеріал. Ось він:

Міжнародний скандал: 
на тернопільщині польські «ультрас» побилися з місцевими, 
а потім подружилися (офіційно)

11:40 09.06.2013 15

на Тернопільщині польські футбольні вболівальники на автозаправці 
серед ночі побили українця, котрий вступився за працівника аЗС. про це 
повідомили в УМВС Тернопільщини.

За словами тернопільських правоохоронців, у цій ситуації винних 
знайти важко, проте кримінальне провадження за статтею «Хуліганство», 
відкрито.

«Ситуація склалася наступним чином. поляки їхали із Молдови після 
футбольного матчу між збірними польщі та Молдови. автобус із вболі-
вальниками зупинився на автозаправці поблизу Чорткова. Звичайно, по-
ляки зайшли до крамниці на аЗС, та почали хаотично брати якийсь товар. 
працівник аЗС зробив зауваження, що іноземці не своєчасно розрахову-
ються, ті щось відповіли та штовхнули його. За земляка вступився чоловік, 
що був на заправці, та жбурнув каменюку у автобус, коли поляки вже сіда-
ли в нього. після цього поляки миттєво вибігли із автобуса, надавали ук-
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раїнцеві добрячих стусанів та збиралися їхати. проте викликаний наряд 
міліції тимчасово затримав іноземців. після бійки потерпілого доставили 
в обласну лікарню з переломом щелепи та іншими травмами. Стосовно 
поляків відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 кримінального 
кодексу України (хуліганство). після фіксації хуліганських дій поляків від-
пустили, вони поїхали додому.

але найцікавіше те, що доки оформлялись документи та протоколи, 
поляки та українець помирилися та навіть подружилися, і наразі украї-
нець просить за поляків, щоб правоохоронці не продовжували кримі-
нального провадження»,– зазначили у тернопільській міліції.

новина про міжнародний скандал у чорткові 
виявилася звичайним «фейком» чи провокацією?

Джерело: Інтернет-газета «Чортківські новини»
http://news.chortkiv.net.ua/novyna-pro-mizhnarodnyj-skandal-u-chortkovi-vyyavylasya-
zvychajnym-fejkom-chy-chyjeyus-provokatsijeyu/#comment-2072
09.06.2013

Як нам стало відомо з достовірних джерел вночі поблизу Чортко-
ва побились польські футбольні фанати з місцевими хлопцями, частина 
учасників бійки в реанімації, частина опинилася на лікарняних ліжках з уш-
кодженнями різного ступеня важкості. Цим питанням вже займаються 
дипломати,– пише Реально

Вночі поблизу Чорткова вирішили відвідати магазин польські 
футбольні фанати які поверталися з Молдови з матчу, однак місцеви-
ми жителям щось не сподобалось і вони побили кількох хлопців, які 
відвідували магазин. польські фанати повернулися в автобус, і решта 
колег вийшла їх боронити. Відбулася ще одна жорстока бійка між фана-
тами і місцевими хлопцями, внаслідок якої постраждали як поляки так 
і українці.

кілька хлопців в реанімації. питанням конфлікту займаються дипло-
мати.

по слідах цих скандальних подій встановлено наступне:
«Хочемо запевнити читачів, що ніхто у відділені реанімації Чортківсь-

кої Црл не лежить. Вночі легковий автомобіль привіз 45-річного чоловіка 
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з переломаною щелепою (жителя с. нагірянка) у центральну районну лі-
карню, але він ще ні світ ні зоря самовільно покинув приміщення районної 
лікарні і подався доліковуватись в один із медичних закладів Тернополя. 
З польських фанів, яких було біля сорока осіб, ніхто за медичною допо-
могою до українських лікарів не звертався. Шкода, але усе написане ко-
легами-журналістами рядовим читачам ще треба перепровіряти. нас це 
питання хвилює найбільше, бо йдеться про авторитет міста, де вже багато 
століть (у новітні часи душа в душу) живуть українці та поляки» («Золота 
пектораль»).

подейкують, що це замовили люди, зацікавлені в тому, щоб Чортків 
не отримав статусу міста обласного значення.
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«свобода» готовится разогнать гей-парад в киеве

Джерело: «Взгляд»
http://vz.ua/novosti/politika/svoboda_gotovitsya_razognat_gei_parad_v_kieve
01.05.2013

партия «Свобода» готова применить силу к участникам Марша ра-
венства с геями «киев прайд – 2013», который запланирован на 25 мая. 
Об этом написал на своей странице в Facebook ответственный по связям 
с общественностью партии Михаил аронец.

«В киеве не пройдет „Марш равенства в защиту геев“! Уже в ближай-
шее время, украинцы начнут готовиться давать отпор попыткам навязать 
нам эти извращения! Отпор будет по всем фронтам, как физический, так 
и интеллектуальный!»,– заявил аронец.

при этом он анонсировал, что в этот день в киеве вместе с полити-
ками, общественными деятелями соберутся простые украинцы, которые 
съедутся со всей Украины, чтобы защитить традиционные семейные цен-
ности.

депутат Верховной рады от «Свободы» юрий Сиротюк в коммента-
рии «Взгляду» высказал мнение, что гей-парад является признаком агрес-
сии секс-меншинств, поскольку парады проводят победители.

«Мы не хотим, чтобы наш традиционный устрой рушили геи. Если им 
нравится такой образ жизни, то нет необходимости навязывать его всем, 
прикрываясь парадом»,– сказал парламентарий.

как сообщал «Взгляд», 25 мая представители лГБТ-сообщества про-
ведут в киеве Марш равенства.

Его организаторы хотят провести его в формате международного 
форума-фестиваля. кроме марша они также хотят провести ряд инфор-
мационно-просветительских и культурных мероприятий.

представители лБГТ-сообщества неоднократно пытались провести 
в киеве полноценный гей-парад. Однако все их мероприятия заверша-
лись потасовками с членами правых партий и религиозных организаций. 
В 2012 году парад не состоялся. на организаторов парада напали неиз-
вестные в масках и избили их. Это произошло 20 мая в районе станции 
метро «дарница», когда организаторы давали интервью журналистами. 
неожиданно появилось около десятка молодых людей в масках, которые 
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сначала разбрызгали неизвестное вещество, а потом избили ногами и ру-
ками организаторов. нападавших, милиция так и не нашла.

Андрей Белый

как в луганске защищались от геев

Джерело: «Луганск.Комментарии»
http://lugansk.comments.ua/pride/2013/05/20/093500.html
20.05.2013

В луганске состоялся марш против «диктатуры извращенцев», на-
правленный против узаконивания гомосексуализма и проведения гей-
парада в киеве.

по словам организаторов, акция стала ответом на решение депута-
тов Верховной рады в ближайшее время рассмотреть законопроект от-
носительно противодействия дискриминации сексменьшин, принятие 
которого – одно из условий дальнейшей интеграции в ЕС.

акция началась 19 мая в сквере памяти. после митинга с лозунгами 
«прочь законопроект № 2342», «Требуем запретить гей-парад в киеве», 
«Защитим детей от евроинтерантов» протестующие прошли по центру 
луганска.

Закончилось шествие молебном у пилона Славы.
как известно, в парламент подан законопроект № 2342, защищаю-

щий права сексуальных меньшинств.
«Этот законопроект чрезвычайно опасен для Украины так как в слу-

чае его принятия многочисленные гей-сообщества созданные за гранты 
ЕС и СШа смогут беспрепятственно проникать и пропагандировать свое 
извращение в университетах, школах и даже садиках. а любые попытки 
помешать им станут незаконными»,– считает один из организаторов ак-
ции, руководитель «родительского комитета луганщины» наталья Заика.

по ее мнению под видом противодействия дискриминации бу-
дет запрещаться любая критика и ограничение действий сексуальных 
меньшинств, а также благодаря «предотвращению дискриминации» 
сексменьшины «получат неслыханную свободу деятельности и юридиче-
скую защиту».
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Организатором мероприятий выступило русское православное соб-
рание, состоящее из ряда патриотических организаций луганской облас-
ти. Однако к акции присоединились люди разных верований и идеоло-
гий – жители различных регионов лугащины.

Всего в акции приняло участие несколько сотен жителей луган-
щины.

По материалам 
ОО «Родительский комитет Луганщины»

Источник фото: 
ОО «Родительский комитет Луганщины»



Злочини на ґрунті ненависті в Україні

2��

Под Полтавской облгосадминистрацией 
устроят митинг против гей-парада

Джерело: Інтернет-видання «Полтавщина»
http://www.poltava.pl.ua/news/22329/
21.05.2013

Полтавчане выступят за защиту традиционных семейных ценностей.
В эту пятницу, 24 мая, под зданием полтавской облгосадминистра-

ции состоится митинг. Сотни полтавчан публично выступят против про-
ведения гей-парада в киеве. Также активисты будут требовать, чтобы де-
путаты приняли законопроект № 8711 о недопущении пропаганды гомо-
сексуализма в Украине. Таким образом общественность выступит против 
принятия законопроекта № 2342 «про засади запобігання та проти диск-
римінації в Україні» и против легализации гомосексуализма в Украине.

Участники митинга – полтавская общественность, в том числе – пред-
ставители христианских церквей города. Среди них – участники движе-
ния «любовь против гомосексуализма». кстати, в 2009 году это движение 
собрало более 100 тысяч подписей против пропаганды гомосексуализма 
и в поддержку законопроекта № 8711.

Митинг под зданием полтавской областной государственной адми-
нистрации начнется в 18:30. планируется, что колонна пройдет от здания 
ОГа до театра имени н. Гоголя и закончится в 20:30. Организаторы пред-
лагают присоединиться к акции всем желающим стать на защиту тради-
ционных семейных ценностей.

Карина Тютюнник

у Полтаві учасники мітингу проти гей-параду 
за свої переконання вистояли зливу

Джерело: «Коло» (Всі Новини Полтави)
http://kolo.poltava.ua/2013/05/24/u-poltavi-uchasniki-mitingu-proti-gej-paradu-za-svoi-
perekonannya-vistoyali-zlivu/
24.05.2013

Сьогодні, 24 травня, у полтаві відбувся мітинг проти столичного гей-па-
раду та нового законопроекту № 2342 «про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні».
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дорослі, молодь, пенсіонери та діти прийшли ввечері до будівлі пол-
тавської облдержадміністрації. Вони підготували плакати та гасла, а ще 
озброїлись листівками для перехожих. політичні прапори не майоріли.

У Полтаві учасники мітингу проти гей параду за свої переконання вистояли зливу

– Учасники сьогоднішньої акції – представники громадськості пол-
тави,– розповіла катерина колісниченко, керівник полтавської обласної 
молодіжної організації «новий генофонд».– Тут зібрались ті організації, 
які входять у громадську раду полтавської Ода. а саме організації, які 
захищають сімейні цінності, молодіжні, ветеранські та релігійні. Ми хоче-
мо виступити за традиційні сімейні цінності. адже 25 травня в києві пла-
нується гей-парад, громадськість щодо цього обурена. Також ми знаємо, 
що у Верховній раді розглядають законопроект № 2342 «про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії 
дискримінації в Україні», що вводить кримінальну відповідальність за буд-
які вислови чи дискримінацію щодо людей з нетрадиційною орієнтацією. 
Ми категорично проти. Ми не виступаємо проти таких людей, а – за сімей-
ні цінності, за здорове суспільство і за майбутнє наших дітей. Ми висту-
паємо проти законопроекту та гей-параду в києві.

Зі слів організаторів таку акцію провели у всіх регіонах України. на пол-
тавську мали прийти близько 100 осіб, але на таку кількість через погоду мі-
тингувальники не розраховували.

О 18:30 колона з плакатами вирушила до театру Гоголя. Супроводжу-
вали її кілька міліціонерів. дехто з учасників ,серед яких і діти, бігли попе-
реду з листівками, які вручали перехожим та пропонували приєднатись.
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– Я прийшла як мати трьох дітей. Я проти гомосексуалізму. І не хочу, 
щоб мої діти та онуки росли в такому ганебному суспільстві. Може у Євро-
союзі – це і норма, але у нас, дякуючи Богу, ні. Якщо люди мають таку про-
блему, то їм потрібно допомагати, а не казати, що це норма. У суспільстві 
прийнято, що є сім’я – чоловік і жінка, є діти. Я за здорову сім’ю, де є мати 
та батько, а не батько один та батько два,– Тетяна ковжога.

Ідучи центром міста учасники акції вигукували:
– лезбіянкам – ні! Гомосексуалістам – ні! педофілам – ні. Традиційна 

родина – так!
дійшовши до театральної площі, біля мікрофонів організатори та учас-

ники висловлювали свої переконання у мікрофон. Саме в цей час спустив-
ся великий дощ, град та піднявся вітер – плакати виривало з рук, та мітин-
гувальники не розбігались, стояли на місці та слухали своїх ораторів.

дехто ж з натовпу намагався навіть збирати підписи у перехожих 
проти гей-параду та згаданого законопроекту, хоча через зливу в центрі 
міста було нелюдно.

Розмістила Юлія Корж

в Джанкое прошел анти-гей парад

Джерело: Ворота Крыма
http://jankoy.org.ua/dzhankoe-proshel-anti-gej-parad/
25.05.2013

25 мая в джанкое прошел анти-гей парад. как мы писали, инициато-
ром шествия джанкойцев против проведения гей-парада в киеве высту-
пила общественная организация «крепкая семья города джанкоя».

инициативу проведения марша против легализации гомосексуализ-
ма и проведения в киеве гей-парада «киевпрайд» поддержали и некото-
рые другие общественные организации джанкоя.

как сообщает наш корреспондент Виталий Вербицкий, демонстран-
ты прошли маршем в защиту семейных ценностей от покровского кафед-
рального собора по улицам Толстого, интернациональной, ленин и люк-
сембург обратно к собору. В марше приняло участие около 40 человек.

по ходу шествия противники однополой любви раздавали листовки 
и скандировали:
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– папа, мама, я – здоровая семья. крепкая семья – крепкое государс-
тво. нет – секс просвещению в Украинских школах. Сохраним семью – со-
храним Украину. Мы за традиционную семью. Брак – это союз мужчины 
и женщины. Здоровая семья – здоровое общество. нет Содому и Гоморре. 
лесбиянки и гомосексуалисты разрушают общество. Защитим наших де-
тей от педофилов и гомосексуалистов. Однополой любви не бывает.

  

Листовка

Гей-парад у києві не тривав і години: 
кілька провокаторів затримали

Джерело: «Українська правда»
http://www.pravda.com.ua/news/2013/05/25/6990703/
25.05.2013

Біля кіностудії довженка у києві кілька десятків людей провели 
«Марш рівності», який тривав менше години.
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Близько 50 осіб з плакатами про толерантне ставлення до нетради-
ційних стосунків пройшли символічним маршем, передає лІГаБізнесІн-
форм.

У районі місця проведення параду посилена охорона громадського 
порядку. парад проходив в оточенні «Беркуту». Уздовж проспекту пере-
моги розміщені десятки автобусів з міліціонерами. Всі підходи до місця 
проведення параду були перекриті міліцією.

За оцінками кореспондента, всього учасників параду охороняло не 
менше тисячі міліціонерів.

крім того, неподалік зібралися противники параду – представники 
релігійних організацій, вони скандували: «ні гомосексуалізму!».

кілька провокацій проти учасників параду припинила міліція, п’ятьох 
людей затримали.

після 20 хвилин параду учасників, серед яких були мер Мюнхена і де-
путат Європарламенту, організовано провели на територію кіностудії, де 
вони розмістилися в автобусах і покинули територію.

У той же час, «Інтерфакс-Україна» повідомляє, що правоохоронці за-
тримали близько 10 осіб, які спробували перешкодити проведенню «Мар-
шу рівності».

Молоді люди намагалися прорватися через кордон міліції, який був 
збудований навколо представників сексменшин. при цьому один із за-
триманих перекинув через автобуси правоохоронців димову шашку.

Всіх затриманих помістили в автозак.
після цього міліція пропустила представників сексменшин на тери-

торію студії довженка, щоб уникнути подальших конфліктів, і щоб вони 
змогли безперешкодно покинути проспект перемоги.
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студент из Габона столкнулся с расизмом в крымском вузе

Джерело: «Аргументы недели – Крым»
http://an.crimea.ua/news/crimea/obshestvo/student-iz-gabona-stolknulsya-s-rasizmom-v-
krimskom-vuze/
15.11.2012

Иностранные студенты сталкиваются с расизмом в стенах крым-
ских вузов.

Об этом на пресс-конференции в «аргументах недели – крым» сооб-
щила политолог, правозащитник Татьяна Безрук. по ее словам, больше 
всего страдают выходцы из азии и африки. им приходится сталкиваться 
с дискриминацией со стороны таксистов, продавцов, других студентов 
и руководства университета.

«У иностранных студентов таксист просит за поездку от ТнУ (Таври-
ческий национальный Университет имени Вернадского. – «АН-Крым») до 
автовокзала вместо, предположим, 25-ти гривен – 70, в магазине, где нет 
фиксированных цен, студенты переплачивают в два-три раза. Студенты 
не выходят после восьми-девяти часов вечера на улицу, потому что это 
грозит конфликтами с местными ребятами. За проживание в общежитии 
они платят дороже. В ТнУ это 800 долларов в год. Это приемлемая цена. 
но почему их селят отдельно, почему они не могут жить с „нормальными“ 
белыми?»,– возмущена Безрук.

по ее информации, студентам не дают уйти из общежития и снять 
квартиру.

«Студент ТнУ из Габона принес договор с арендодателем в структу-
ру вуза, которая занимается иностранными студентами. но этот договор 
потеряли. поэтому он вынужден был остаться в общежитии, а когда пе-
ребрался все же в квартиру, должен был платить и за нее, и за общежи-
тие»,– отметила Безрук.

Она подчеркнула, что указанный студент столкнулся с расизмом 
в стенах университета: «когда он жил со своей девушкой на квартире, 
к ним безосновательно пришли правоохранители вместе с директором, 
который отвечает за связи с иностранными студентами в ТнУ. по словам 
студента, директор сказал его девушке: почему ты встречаешься с чер-
ным, что, не можешь найти нормального крымского мужика?».
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Также Безрук считает, что в крыму нет квалифицированных препода-
вателей, которые могут помочь адаптироваться иностранным студентам.

«например, студент из китая никогда не ответит, выкрикивая, пока 
его не спросят лично или по поднятой руке. В ответ на такое поведение 
преподаватели делают вывод, что китайцы недалекие, тормозят»,– сказа-
ла правозащитница.

Справка. по данным мониторинга преступлений на почве нена-
висти, в Украине в 2006-м году совершено 14 преступлений на почве 
ненависти, два убийства, в 2007-м – 88 пострадавших, 6 убитых, в 2008-м 
году – 84 пострадавших, 4 убитых, 2009-м – 37 пострадавших, в 2010-м – 
18 пострадавших, один убитый, 2011-м – 46 пострадавших, один убитый.

по информации Международной организации по миграции, в киеве 
в прошлом году было 7 расистски мотивированных преступлений, в Сим-
ферополе – два.

ДуМк підвів підсумки 2012 року: акти вандалізму, 
вибухи та окроплення мусульман

Джерело: «Кримськотатарське питання online»
http://krymtatar.in.ua/index/article/id/641
24.01.2013

Духовне управління мусульман Криму підвело підсумки 2012 року. 
У Муфтіяті розповіли, що 2012 рік ознаменувався актами вандалізму, ви-
бухами та окропленнями мусульман. Нижче наводимо фраґмент текст 
підсумків 2012 року від ДУМК.

2012 рік для кримських мусульман ознаменувався непоодинокими 
нападками на азізи, кладовища, мечеті. рік почався з конфлікту, який роз-
горнувся навколо земельної ділянки в масиві Буки (Мамут-Султанский / 
добрівська сільська рада), який раніше був виділений для будівництва 
та обслуговування мечеті. Мамут-Султанська сільська рада вирішила 
відібрати цю ділянку площею 0,20 га для будівництва ринку. природно 
мусульмани Мамут-Султанської долини і духовне управління мусульман 
криму з цим рішенням категорично не погодилися та стали вживати від-
повідні дії для повернення земельної ділянки. Сімферопольська районна 
влада стала переслідувати мусульман долини за відстоювання своїх за-
конних прав на зведення культового об’єкту в масиві Буки.
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Основна роль в залякуванні мусульман була відведена міжнаціо-
нальному відділу Сімферопольського рВВС, працівники якого витратили 
чимало ресурсів на нічні поїздки, візити до місць проживання місцевих 
мусульман, а також адміністрації дУМк. З перших робочих днів січня 
2012 року вказані «заходи» поновилися. У загальній складності, стосов-
но мусульман було винесено 8 обвинувальних постанов, в яких судді 
Берберов д. М., Буйлова С. л., родькіна л., в порушення елементарних 
процесуальних норм, привернули мусульман до адміністративної від-
повідальності за участь у, нібито, протестних акціях, спрямованих проти 
добрівської селищної ради. Особливе завзяття виявив суддя Сімферо-
польського районного суду – Берберов ділявер, порахувавши вчинення 
мусульманами святкового намазу на к’урбан-байрам на раніше виді-
леній земельній ділянці для будівництва мечеті в масиві Буки протест-
ною акцією!

на сьогоднішній день це питання розглядається в республіканському 
комітеті криму із земельних ресурсів. дУМк тримає під контролем рішен-
ня цього земельного спору.

Мамут-Султанська сільська рада не дочекавшись того, поки влад-
нається питання з відібраною земельною ділянкою в масиві Буки, виділила 
земельну ділянку в Ескі Орда кримської та Сімферопольської Єпархії для 
будівництва церкви на території колишнього мусульманського цвинтаря. 
У безконфліктному вирішенні цього питання – велика роль Митрополита 
кримського і Сімферопольського лазаря, який відмовився будувати пра-
вославний храм на кістках.

перше півріччя 2012 року було багате на різні провокації проти му-
сульман криму. Ще в розпалі зазначених конфліктів, в Ескі к’иримі (Старий 
крим) в дитячому садку церковнослужитель окроплює мусульманських 
дітей на православне свято Хрещення. Така дія православного священика 
і керівництва дитячого садка прокуратура визнала незаконною і винесла 
постанову про порушення дисциплінарного провадження стосовно заві-
дуючої дошкільним закладом.

Однак це не останній випадок окроплення мусульманських ді-
тей. подібний факт окроплення повторився в Сімферопольській школі 
№ 43. Церковний служитель відвідав школу в переддень православного 
свята «Великдень» і окропив дітей молодших класів, в яких навчають-
ся як християни, так і мусульмани. У зв’язку з цим духовне управління 
мусульман криму зробило відповідну заяву і звернулося до Міністра 
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освіти і науки, молоді та спорту автономії та до Митрополита кримсь-
кого і Сімферопольського лазаря з проханням вжити негайних заходів 
до припинення вищевказаних інцидентів. крім того, дУМк попросив 
провести роз’яснювальну роботу з директорами дошкільних і шкільних 
установ, а також із священиками кримської і Сімферопольської Епрахіі 
УпЦ про неприпустимість порушення гарантованих конституцією прав 
учнів мусульманського віросповідання. на таку заяву оперативно відре-
агувала міністр освіти і науки Віталіна дзоз, яка своїм наказом заборо-
нила проведення будь-яких релігійних обрядів в навчальних закладах 
різних рівнів.

наступними в списку важливих і небезсторонніх для мусульман 
подій є акти вандалізму на кладовищах, азізах, які в цьому році почасті-
шали. про перший в 2012 році резонансний акт вандалізму, що стався 
в селі Сарайли к’ият (Мирне) акмесджітского району Муфтіяту криму 
стало відомо вранці 20 березня. результатом нелюдських дій повністю 
розгромлена могила Гульсум Мамбета 1920 р. н., на могилі Сеітхаліла 
амет-ог’ли розбита надмогильна плита, на двох інших пам’ятках зали-
шилися сліди від взуття. Через дві могили вандали попросту переїхали 
на автомобілі. Того, хто скоїв цей злочин, правоохоронці знайшли, ним 
виявився місцевий житель, якийсь Сосков Сергій Іванович, 1979 р. н. 
проти нього порушили кримінальну справу. протягом року Сосков 
двічі спробував через суд закрити кримінальну справу. І Залізничний 
суд м. Сімферополя, і Сімферопольський районний суд йому в цьому 
відмовили і кримінальну справу не закрили. Однак у січні 2013 року Сім-
феропольський районний суд відмовив у задоволенні позову потерпі-
лих, тим самим Сосков уникнув покарання. Суд послався на пункт 2 стат-
ті 6 кримінально-процесуального кодексу України (відсутність в діянні 
складу злочину).

наступна «епопея вандалізму» почалася в алушті. Там на території ко-
лишнього мусульманського цвинтаря керівництво автостанції вирішило 
збудувати громадський туалет. Це рішення «кримавтотрансу» викликало 
бурю обурення серед мусульман алушти та криму. після акцій протесту 
місцевої громади, зустрічей і переговорів духовного управління мусуль-
ман криму, громадських організацій з міською владою будівництво туале-
ту вдалося зупинити. потрібно звернути увагу на те, що Всевишній не за-
лишає нічого без уваги, в тому числі і наруги над святими місцями. Явний 
доказ люті Всевишнього можна було побачити 18 квітня. У цей день «кри-
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мавтотранс» почав огороджувати територію на старому мусульмансько-
му кладовищі для будівництва громадського туалету, і в цей же день в ре-
зультаті урагану знесло дах будівлі, де розташований центральний офіс 
підприємства «кримавтотранс». Чи можна це назвати випадковістю, знає 
лише Всевишній.

Черговий акт вандалізму трапився на «к’арли азіз» у Бахчисарайсь-
кому районі. 22 травня невідомі особи вчинили акт вандалізму на тери-
торії поховання праведника Ескендера, розташованого в 3 км від села 
Отарчик (новоульянівка) куйбишевскої сільради та відомого як «карли 
азіз». В результаті акту вандалізму повністю зруйнований надмогильний 
камінь – башташ і надмогильна плита поховання. Це вже друга наруга 
над могилою праведника напередодні масового паломництва, органі-
зованих газетою «Мірас» спільно з релігійною організацією «духовний 
центр мусульман криму». Так, в 2011 році, незабаром після подібного 
відвідування вперше був здійснений акт вандалізму на «карли азізі». 
І в цьому році, перед відвідуванням, запланованим на 27 травня, знову 
зруйнована і зневажена могила праведника Ескендера. після акту ван-
далізму на «к’арли азізі» руки злочинців дісталися до мусульманського 
кладовища села Ескі алі кеч (Олексіївка) джурчинського (первомайсь-
кого) району.

Такі акти вандалізму протягом року фіксувалися в різних регіонах 
криму.

У ніч з 15 на 16 липня 2012 року в акмесджиті невідомі нанесли фар-
бою свастику – символ нацизму – на портрет знаменитого льотчика, двічі 
героя радянського Союзу амет-Хана Султана. У той же час в Сімферополі 
на кримськотатарському прапорі, викладеному з каменів на вулиці Во-
ровського, був зображений знак нацистів – свастика. 8 серпня 2012 ро-
ку на меморіальному комплексі пам’яті жертв депортації кримськота-
тарського народу, що знаходиться в парку Салгирка в акмесджиті, також 
був зафіксований акт вандалізму. невідомі зловмисники нанесли фарбою 
на пам’ятнику зображення свастики. крім того, були зіпсовані плити з на-
звами республік, до яких були депортовані кримські татари. при цьому 
залишилася недоторканою лише плита з написом «росія», а на асфальті 
з’явився напис: «Україна де?».

30 жовтня 2012 року в селі Бий Таниш (першотравневе) акмесджитсь-
кого району на центральній вулиці чорною фарбою була нанесена вкрай 
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образливий і провокаційний напис з використанням ненормативної лек-
сики на адресу кримських татар.

У ніч з 31 серпня на 1 вересня вчинено акт вандалізму на могилі 
трьох азізів в к’арасубазарі (Білогірськ). Зруйновано огорожу навколо 
пам’ятника, а на самому пам’ятнику фарбою нанесли свастику. нападки 
на цей пам’ятник протягом року здійснювалися неодноразово. За всіма 
цими злочинам правоохоронці порушили кримінальні справи, однак ван-
дали не знайдені.

Одним із найрезонансніших в криму злочинів 2012 року стала спро-
ба підпалу сторожки, розташованої на території майбутнього будівниц-
тва Буюк джума джамі (Соборної мечеті) по вул. Ялтинська, 22 міста ак-
месджит. Злочинці закидали вагончик сторожа пляшками із запальною 
сумішшю, внаслідок прогриміли декілька вибухів. постраждалих немає. 
порушено кримінальну справу, злочинці не знайдені. Мусульмани криму 
розцінюють цю подію як теракт.

Всім цим подіям передують акти масового вандалізму, які ще були 
вчинені стосовно мусульманських святинь у криму злочинним комуніс-
тичним режимом.

Частина цих злочинів розкриваються і нині. Зокрема, можна відзна-
чити факти виявлення надмогильних пам’ятників додепортаціонного 
періоду в стінах заводів, туалетів, будинків побудованих після насильни-
цького виселення кримських татар з Батьківщини. Яскравими прикла-
дами цього є пам’ятки, які знайшлися в стінах житлового будинку в селі 
дуванкой (Верхньосадове) під ак-Яром (Севастополь), сотні пам’ятників, 
які вийшли зі стін і фундаменту колишнього винзаводу в селі коккоз (Со-
колине) Бахчисарайського району. на жаль, можна наводити ще багато 
прикладів таких злочинів.

2012 рік запам’ятався також скандалом навколо курманського (крас-
ногвардійського) медресе хафізів, учням якого відмовили в отриманні 
середньої освіти. 18 учнів курманського медресе хотіли позбавити права 
отримати світське середню освіту, яке гарантується конституцією Украї-
ни. За інформацією батьків учнів, місцева вечірня школа відмовляла при-
ймати їх на навчання, не пояснюючи причин. при цьому батьки стверд-
жували, що єдиною причиною відмови є навчання дітей у медресе. для 
вирішення даного питання духовне управління мусульман криму звер-
нулося до керівників як автономії, так і країни, включаючи й президента 
України В. Януковича. після появи в ЗМІ відкритого листа Муфтіяту криму 
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до керівництва країни питання було знято з порядку денного. дітей при-
йняли в школу.

За что посадили «сумских патриотов»

Джерело: Сайт Евроазиатского еврейского конгресса
http://eajc.org/page18/news35985.html
25.01.2013

14 января 2013 г. Заречный районный суд г. Сумы признал четверых 
молодых людей виновными в свершении противоправных действий, 
предусмотренных статьей 296 Уголовного кодекса Украины – «хулиган-
ство». приговор, по которому молодые люди получили от одного до двух 
лет ограничения (и лишения) свободы, быстро стал сенсацией. В инфор-
мационных сообщениях, распространявшихся в СМи, утверждалось, что 
«сумские патриоты», как назвали журналисты осужденных, «сели» за на-
несение на заборы и стены провокационного граффити с изображением 
Виктора Януковича. Многие издания воспроизвели выполненный черной 
краской с помощью трафарета рисунок головы мужчины, имеющей пор-
третное сходство с президентом страны, с ярким красным пятном на лбу, 
явно намекающим на след выстрела. несмотря на, мягко говоря, неод-
нозначный характер изображения, многих возмутила строгость наказа-
ния, обусловленная, казалось, исключительно конъюнктурными сообра-
жениями. В защиту «сумских патриотов», ставших жертвами «политичес-
ких преследований», высказались многие общественные и политические 
деятели, публицисты и народные депутаты. Между тем, вне зависимости 
от личного отношения к главе государства, и не отрицая факта избира-
тельности правосудия в нашей стране, я вынужден утверждать, что дело 
имеет совсем не столь однозначный характер, как его часто представля-
ют в СМи. За что же сели «сумские патриоты»?

Враги «патриотов»: евреи, иностранцы и президент

В силу профессионального интереса я начал следить за этим делом 
задолго до того, как оно приобрело значительный резонанс.

когда в канун предпоследнего дня иудейского религиозного празд-
ника Хануки в декабре 2010 г. в фасад Сумского благотворительного ев-
рейского центра «Хесед Хаим» полетели полиэтиленовые пакеты с крас-
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кой светло-коричневого цвета, особой надежды на то, что правоохрани-
тельные органы найдут вандалов, не было. Со времени памятного дела 
одесских осквернителей могил в 2007 г. практически никогда подобные 
действия антисемитов не были наказаны.

после вторичного акта вандализма в отношении здания «Хеседа» 
в апреле 2011 г., когда неизвестные разбили о фасад стеклянные цоколи 
лампочек, наполненные черной краской, было возбуждено уголовное 
дело по статье «хулиганство». Тогда стало ясно, что произошедшее – не 
случайный единичный инцидент, а системные и последовательные дейс-
твия устойчивой группы. Однако, по-прежнему, как показывала практика, 
особых шансов на наказание вандалов не было.

Безнаказанность всегда приводит к еще более острым проявлени-
ям антисоциальных стереотипов поведения, особенно если речь идет 
о преступниках, действия которых имеют идеологическую мотивацию. 
Если акты вандализма в отношении здания «Хеседа» привели только 
к материальному ущербу (оба раза на сумму почти в десять тысяч гри-
вен), то в следующий раз только в силу случайности обошлось без чело-
веческих жертв.

В августе 2011 г. объектом атаки было выбрано здание общежития 
Сумского государственного университета. поздно вечером окно комна-
ты на первом этаже, в которой проживали темнокожие студентки из аф-
рики, было разбито, и внутрь полетел подожженный «фаер» – дымовая 
граната рдГ-2. на момент нападения обитательницы общежития спали. 
комната со всеми вещами выгорела напрочь, пострадал и участок обще-
го коридора, но девушки успели проснуться и выбежать из охваченного 
пламенем помещения. Очевидно, что поджигатели не преследовали за-
дачи насолить кому-то из девушек лично – скорее их не устраивал сам 
факт обучения в университете африканцев. Об этом явно говорит свас-
тика и надпись «HOME!» («домой!»), оставленные возле разбитого окна. 
Уходя с места преступления, поджигатели не торопились, изрисовав всю 
близлежащую территорию знаками свастики и оставляя граффити типа 
«Смерть чернозадым», «Чужакам пора домой», «Чурки домой. ns-wp.ws» 
и «Black shit go home ns-wp.ws».

последние латинские буквы представляют собой интернет-адрес 
сайта российских неонацистов, рассказывающих, как правильно (т. е., 
с наименее вероятными последствиями) нападать на иностранных сту-
дентов и других представителей национальных, «расовых» и/ или рели-
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гиозных меньшинств. Заглавный материал этого сайта (не изменившийся 
за последние полтора года) называется «перспективные мишени». В нем 
автор призывает единомышленников в целях «пропаганды движения», 
как он выражается, «заострить свое внимание и ножи именно на ино-
странных студентах (разумеется, небелых рас), а не на хачах и прочих 
гастарбайтерах», поскольку «нападение на студентов замолчать не уда-
ется… что нам и нужно». Текст, заканчивающийся прямым призывом 
к «вооруженному террору», подписан фамилией известного российского 
неонациста, подозревавшегося в многочисленных преступлениях, в том 
числе убийствах.

кстати, можно вспомнить, что в апреле 2011 года, накануне второго 
нападения на синагогу, группа из 8–9 молодых человека избила студен-
та подготовительного факультета Сумского государственного универси-
тета, выходца из конго. нападавшие оскорбляли потерпевшего, унижая 
его национальное достоинство. У нас нет данных, чтобы утверждать, что 
в этот раз это были участники той же группировки, вдохновленные инс-
трукциями старших российских товарищей, однако, все же, думается, что 
неонацистская субкультура в Сумах не столь многочисленна, чтобы по-
добные группы существовали обособлено друг от друга.

Что ж, если сумские поджигатели, подражая российским идеоло-
гам, хотели, чтобы их действия вызвали резонанс, они этого добились. 
и правоохранительные органы сработали оперативно, в очередной раз 
продемонстрировав, что при желании могут находить подозреваемых 
в подобных преступлениях. С сожалением стоит отметить, что, если бы 
вандалы были задержаны после нападения на еврейский центр, скорее 
всего, более серьезных противоправных действий с их стороны в даль-
нейшем можно было бы избежать.

первым после поджога общежития милиция взяла игоря Ганненко, 
лидера местного неформального молодежного субкультурно-полити-
ческого национал-радикального движения автономные националисты, 
ячейки которого существуют во многих городах страны. к сожалению, 
по имевшейся на тот момент информации можно утверждать, что в от-
ношении задержанного были применены выходящие за рамки дозволен-
ной следственной процедуры методы воздействия. Возмущенные этой 
информацией единомышленники задержанного в знак протеста против 
«репрессий в отношении независимого политического активиста» по-
дожгли с помощью «коктейля Молотова» опорный пункт милиции в Харь-
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кове – что много говорит о методах действия участников этого молодеж-
ного движения.

Вскоре было установлено, что сам и. Ганненко, хотя и присутствовал 
неподалеку, непосредственно в поджоге участия не принимал. по обви-
нению в совершении этого преступления были задержаны два других 
участника группировки.

конечно, нет точных данных о дальнейшем ходе следствия и его 
методах, однако доказательная база, собранная в ходе обысков, а также 
признания самих задержанных вскоре позволили правоохранительным 
органам установить, что поджигатели общежития – это те же люди, ко-
торые осуществляли ранее акты вандализма в отношении здания еврей-
ского центра. поскольку в этих действиях сам Ганненко принимал учас-
тие, он тоже был привлечен к ответственности. далее, поскольку остав-
ленные по городу во множестве граффити расистского содержания ясно 
указывали на мотив преступников, с одной стороны, а с другой – в свою 
очередь нанесли определенный ущерб городскому бюджету, эпизоды 
с настенной росписью, имевшие место летом 2011 г., также были подшиты 
к делу. именно тогда были сделаны и ставшие впоследствии столь извес-
тными «прострелянные» изображения человека, похожего на Януковича, 
а также десятки других граффити, пропагандирующих идеологию груп-
пировки. по эпизодам с граффити по делу проходил и четвертый учас-
тник – не принимавший участия в нападениях на «Хесед» и общежитие.

В группировку сумских автономных националистов (буду использо-
вать это самоназвание, хотя еще больше, чем «патриоты», к банде под-
ходит определение «неонацисты») входили и другие молодые люди. Так, 
в эпизоде с апрельским нападением на еврейский центр в деле проходит 
еще один человек, личность которого следствием так и не была установ-
лена. Еще один молодой человек сопровождал поджигателей к зданию 
общежития в вечер поджога, однако ни в самом нападении, ни в дальней-
ших «росписях» территории участия не принимал.

Странности следствия

на самом деле, несмотря на полноту доказательной базы, не остав-
ляющей сомнений в виновности осужденных, ход следствия и, как ре-
зультат, приговор вызывает целый ряд серьезных вопросов.

У меня складывается четкое убеждение, что имела место нефор-
мальная договоренность подозреваемых с правоохранительными ор-
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ганами. насколько мне известно, подобная практика довольно распро-
странена. Милиция могла гарантировать национал-радикалам самое 
мягкое наказание из возможного, а они сами признавались в доказанных 
эпизодах и с готовностью «сдавали» подельников, не создавая лишних 
проблем следствию. легкость, с которой подозреваемый Ганненко сна-
чала стал свидетелем по делу о поджоге общежития, а потом, после того, 
как взятые по обвинению в этом преступлении молодые люди дали по-
казания по предыдущим эпизодам, снова стал подозреваемым, наводит 
на эту мысль.

Знакомство с материалами судебного рассмотрения также позволя-
ют предположить, что и правоохранительные органы постарались мак-
симально смягчить вину автономных националистов.

Сразу бросается в глаза квалификация преступления. Все обвиняе-
мые проходят по ст. 296 ч. 2.– хулиганство, а двое, виновные в поджоге, 
также по более «тяжелой» ч. 4 той же статьи. ни напрашивающаяся в по-
добных случаях ст. 161, призванная карать преступления на почве расо-
вой, национальной и религиозной ненависти, ни статьи «поджог» не фи-
гурируют в деле. даже ст. 194 («умышленное повреждение чужого иму-
щества»), по которой первоначально было квалифицировано нападение 
на общежитие, исчезла после того, как был установлен факт причастнос-
ти преступников к актам вандализма в отношении «Хеседа». по поводу 
которых, как мы помним, уже было возбуждено уголовное дело по статье 
«хулиганство». по ней, в итоге, все обвиняемые и были осуждены.

несмотря на необходимость установления мотива преступления, 
можно утверждать, что правоохранительные органы проигнорировали 
расистский характер всех преступлений. несмотря на зафиксированный 
в материалах следствия и приговоре факт, что молодые люди «соверши-
ли ряд хулиганских действий, выбрав для этого очевидный для окружа-
ющих граждан способ продемонстрировать свое неуважительное отно-
шение к существующему обществу, еврейской общине и иностранцам», 
следствие не сочло это достаточным основанием для применения ст. 67 
Ук, предусматривающей, среди других отягчающих обстоятельств, мотив 
расовой, национальной или религиозной ненависти.

даже ч. 4 ст. 296, призванная наказать за хулиганские действия, на-
правленные на причинение значительного ущерба или опасные для окру-
жающих, которая, пожалуй, была инкриминирована поджигателям вполне 
оправданно, не была использована в полной мере. Суд приговорил напав-
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ших на общежитие молодых людей к двум годам лишения свободы – т. е., 
применил наказание меньше минимально предусмотренного этой частью 
статьи 296, предполагающей лишение свободы от трех до семи лет!

Все сказанное, конечно, не отменяет сомнений в оправданности ог-
раничения свободы молодого человека, проходящего исключительно 
по эпизоду с граффити. Однако имеющаяся информация в совокупности 
(все-таки речь идет о расследовании и приговоре в рамках одного уголов-
ного дела) позволяет с другой стороны посмотреть на деятельность мо-
лодых «сумских патриотов». не уверен, что демократической оппозиции 
действительно нужны именно такие «герои сопротивления режиму».

Вячеслав Лихачев,  
для газеты «Форум наций»

«свобода» закликала вчителів і учнів 
«категорично відмовлятися від вивчення 
у школі мови окупанта – російської»

Джерело: «Новий Погляд»
http://www.pohlyad.com/news/n/8800
28.01.2013

Сьогодні, 28 січня, ВО «Свобода» з ініціативи одного зі своїх лідерів Іри-
ни Фаріон звернулася з відозвою до вчителів, учнів, їхніх батьків «про захо-
ди протистояння нищенню української гуманітарної складової освіти».

«Бойкотувати і не приймати ймовірний вихід імперського підручника 
з історії України; масово і категорично відмовлятися від вивчення у школі 
мови окупанта – російської; активно здійснювати національне виховання 
через знакові націєцентричні факти нашої історії у супротиві до віднов-
люваної совєцько-московської ідеології»,– закликає партія у своїй відозві.

«кожна самостійна і незалежна держава освітню та наукову галузь 
вважає за першорядну та стратегічну. Освіта та наука є не лише ідеологіч-
ною та культурною передумовою буття нації, але її економічною основою.

З огляду на колоніяльну та холуйську ідеологію теперішньої влади, 
зокрема совєцько-рабський світогляд міністра освіти та науки д. Табачні-
ка,– ми отримали найбільшу загрозу для нашого суверенітету. Табачніки 
посягають на духовну основу української незалежности: мову як спосіб 
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мислення нації та історію як її свідомість та пам’ять. Без цих двох фунда-
ментальних опор освіти та науки неможливий розвиток і побудова націо-
нальної держави.

Зменшення прохідного балу з української мови під час вступу, скасу-
вання іспиту з української мови при завершенні бакалаврату, перехід на 
навчання іноземців з державної мови на мову ворожої держави – росій-
ську, ймовірне запровадження мови окупанта як предмету в середні шко-
ли, запровадження асиміляторського конкурсу вивчення російської мо-
ви „лукоморьє“ – все це свідчить про оголошену всередині країни війну 
з мовою титульної нації – УкраЇнСЬкОю»,– йдеться у документі.

«Виняткову роль у цьому відведено переписуванню підручників 
з історії України, де брутально вилучено історичні факти протиборчо-
го змагання нашої нації за право мати незалежну державу. Зокрема, 
з підручника історії для 5 класу вилучено знаменні „помаранчеві“ події 
2004 року, факт союзництва СССр з нацистською німеччиною, боротьбу 
Упа з нацистами та портрет Героя України романа Шухевича, Голодомор 
як геноцид нації, організований Москвою, масштабну повоєнну русифіка-
цію українських шкіл у 50-х роках, масові репресії українців у 30–80-і ро-
ки, вбивчу большевицьку колективізацію та атеїстичну чуму ХХ століття, 
обов’язковість знань під час вступних випробовувань життєдіяльности 
Героїв України Степана Бандери і романа Шухевича. Отже, знищення ук-
раїнської гуманітарної складової освіти – продуманий і підтримуваний 
ззовні план не просто міністра-українофоба, але чинного уряду та прези-
дента»,– заявляє «Свобода».

ВО «Свобода» закликає усіма прийнятними методами боронити ду-
ховну незалежність. З поміж методів, зокрема, пропонується:

– бойкотувати і не приймати ймовірний вихід імперського підруч-
ника з історії України через принципове навчання лише за теперішніми 
підручниками;

– організовувати гуртки вивчення історії української державности 
та спецкурси «лідери нації», «Українські перемоги», «Українська військова 
історія» тощо.

– пам’ятаючи про чорний для української освіти 1938 рік, коли росій-
ська мова стала обов’язковим предметом, і 1958 рік, коли можна було 
відмовитися від вивчення української мови,– тепер масово і категорично 
відмовлятися від вивчення у школі мови окупанта – російської як подаль-
шого надійного засобу асиміляції українців.
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туварджі� Могильов та його вівці

Джерело: «Дзеркало Тижня»
http://gazeta.dt.ua/internal/tuvardzhi-mogilov-ta-yogo-vivci.html
22.02.2013

Кримський прем’єр пустився в ризиковану авантюру – він намагаєть-
ся грати на інструментах, якими не володіє. Не беруся стверджувати, що 
автором ідеї, а вже тим паче сценаристом, є він сам, до того ж у країні на 
постановки на цьому майданчику завжди діяла цензура АП, незалежно від 
прізвища цього П. Але те, що і у глибині, і на поверхні душі генерала Моги-
льова могла жити мрія – колись як слід розібратися з цим меджлісом, а вже 
тим паче – знести з п’єдесталу надто забронзовілого Мустафу Джемілє-
ва, ніхто в Криму не сумніватиметься. І якби йшлося тільки про кадрові 
зачистки від представників меджлісу в органах влади автономії, ніхто б 
не дивувався. Процес загальний для всієї країни, просто в Криму є етнічні 
та історичні особливості, які через свою конфліктогенність завжди зму-
шували центральну владу сім разів відміряти, перш ніж запитати в себе: 
а потрібно різати чи й так згодом заживе? Але сьогодні провінційна миша-
ча метушня (міняємо неправильних татар на правильних) переплелася 
з іграми іншого рівня, наслідки від яких, схоже, хтось у Києві оцінює для себе 
з плюсом, але в результаті в мінусі можуть опинитися всі, а Україна отри-
має у Європи черговий незалік із орієнтації.

«Меджлісу настає „кирдик“»,– писала провладна «крымская правда», 
випереджаючи чергову гучну кадрову зачистку кримської влади від ви-
суванця меджлісу. Цього тижня пост голови постійної комісії Верховної 
ради арк із міжнаціональних відносин і проблем депортованих громадян 
втратив ремзі Ільясов, заступник голови меджлісу кримськотатарського 
народу та один із потенційних наступників Мустафи джемілєва.

За підрахунками Меджлісу, це вже 22-га відставка їхнього висуванця 
при владі автономії. до цього меджліс-курултай був також позбавлений 
найресурснішого крісла – голови рескомітету з міжнаціональних відно-
син, структури, через яку йдуть усі кошти на облаштування репатріантів. 
посада дісталася опозиційному меджлісу екс-заступнику начальника го-
ловкому МВС рефату кенжалієву, котрий, за деякими даними, також до-
клав руку до зміщення впливового ремзі Ільясова. За гіркою іронією долі, 

� Туварджі – пастух, чабан (тюркськ.)
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на зміну йому регіонали висунули людину, яку свого часу Ільясов, у числі 
своєї бізнес-групи підтримки, проводив у делегати курултаю, відкривши 
тим самим і шлях на вибори у Вр криму–2010 за списком народного руху 
України. Бізнесмен Енвер абдураїмов, роблячи перші кроки в публічній 
політиці, не міг не сподобатися анатолію Могильову своєю готовністю до 
конструктивного співробітництва з владою та ліберальністю в поглядах. 
В ефірі кримськотатарського телеканалу ATR абдураїмов, розмірковуючи 
про необхідність політичного співробітництва меджлісу з владою, пояс-
нив: у тому, що влада ігнорує проблеми його народу, наполовину винні са-
мі кримські татари. У тому числі – і в депортації 1944 р. Ведучий програми 
Осман пашаєв уточнив: а євреї теж на 50 відсотків винні в Голокості? І полі-
тик відповів ствердно. до розп’яття Христа, хвалити Бога, не дійшло…

Чи треба дивуватися, що призначення Енвера абдураїмова (шля-
хом обрання без консультацій з фракцією рух-курултай) головою комісії 
викликало протест не тільки меджлісу кримських татар. Голова асоціації 
єврейських організацій і громад анатолій Гендін назвав абдураїмова ан-
тисемітом і ксенофобом.

«Знаючи, що кандидатура Енвера абдураїмова розглядатиметься на 
пленарному засіданні сесії кримського парламенту, представники кількох 
громадських організацій прийшли 18 лютого до будівлі кримського пар-
ламенту з вимогою не допустити цього рішення… а сьогодні ми маємо 
те, що маємо: на чолі постійної комісії Верховної ради арк з міжнаціональ-
них відносин і проблем депортованих громадян – людина з позицією, як 
у скандально відомих „свободівців“, і дуже сумно, що це в нашому багато-
національному криму»,– цитує Гендіна видання «киев еврейский».

понад те, незгоду з таким призначенням висловив також дуже конс-
труктивний та обласканий регіоналами кримський татарин – новопризна-
чений глава ради кримськотатарського народу при президенті України 
лентун Безазієв. раніше цю посаду при всіх президентах обіймав Мустафа 
джемілєв, але потім в ап вирішили, що треба закінчувати з монополією 
меджлісу, який повним складом входив у раду, тим самим напівлегалі-
зуючи свій правовий статус представницького органу народу. Мудрі по-
радники все-таки були в леоніда кучми. але при президенті Януковичі до 
ради запросили маргіналів, деяких – і зовсім скандальних товаришів, але 
конструктивних й опозиційних джемілєву. наприклад, місце першого за-
ступника в раді представників дісталося лідеру «Міллі Фірка» (групи, яка 
називає себе партією) Васві абдураїмову, який нещодавно прославився 
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зверненням до президента росії з проханням захистити кримських татар 
від геноциду з боку держави Україна. Отак…

За словами Мустафи джемілєва, нині у криму спостерігається «гло-
бальний наступ на права кримських татар». Фінансування держпрограми 
облаштування репатріантів скоротилося до мінімуму, а представницький 
орган народу ігнорується. команда Могильова «звільняти висуванців 
меджлісу» пішла по всіх райдержадміністраціях, на зміну їм мають прийти 
такі самі «конструктивні» перебіжчики, каже джемілєв.

«Могильов у розмові з керівництвом Вр криму сказав, що дістав ко-
манду від Хазяїна – відстороняти всіх представників меджлісу. ніби тому, 
що ми підтримуємо опозицію,– зазначає М. джемілєв.– І, вважаю, що це 
заділ на 2015 рік. Вони апріорі вважають, що кримські татари не підтри-
муватимуть кандидатуру Януковича на президентських виборах, звідси 
й пішла така зачистка. але, повірте, ефект буде зворотним. Тому що навіть 
люди, які не цікавилися політикою, тепер замислюються – а на кого влада 
змінює представників меджлісу?».

З надією на зворотний ефект Мустафа-ефенді, як може статися, занад-
то оптимістичний. З огляду на висловлювання «глашатаїв» влади останні-
ми днями, невдовзі можна буде спостерігати не тільки зміну кадрів, які 
протягом багатьох років були делеговані меджлісом-курултаєм в органи 
влади в арк, а й спробу створити на території криму паралельної меджлі-
су структури «правильного» представницького органу – ради представ-
ників при президенті. наявну нині мережу регіональних меджлісів одні 
називають паралельною нелегітимною структурою влади в криму, ін-
ші – ефективною моделлю самоврядування найбільшої етнічної групи. 
але сперечатися тут нема сенсу – це однаково, що оголосити незаконним 
дощ або сонце, бо вони не прописані в законодавстві. Вони є. І меджліс-
курултай буде доти, доки не виконає свою місію – відновлення прав наро-
ду, серед яких (спокійно!) – і право на самовизначення. І кримські татари 
можуть скільки завгодно лаяти свій меджліс і джемілєва з його оточен-
ням (і є за що) і хитру систему виборів делегатів курултаю, але ніхто не 
погодиться, щоб цих органів не було. І всі міжнародні інститути і дипло-
мати всіх країн вестимуть розмову саме з меджлісом. І в Туреччині ім’ям 
джемілєва назвуть не тільки площу – він уже історія, навіть якщо когось 
дратує його поведінка як «кримського хана».

Та гратися є з чим – якщо так уже гостро потрібні татарські голоси 
2015-го. Це ще років із п’ять тому ми б скептично дивилися на ці 100–120 ти-
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сяч голосів, але останні вибори свідчать, що критичними можуть бути не 
тисячі – сотні в окремих округах.

Загалом технологія «підриву авторитету» меджлісу і переманювання 
кримських татар, які голосують здебільшого солідарно з закликом курул-
таю, примітивна як наше убожіюче життя. досить виділити в кожній рда 
один кабінет і посадити там правильного татарина від ради представників 
при президенті і дати команду – ні, нічого надприродного! – просто діяти 
за законом. Є заява на землю – її треба розглянути у встановлений строк 
і виділити ділянку під будинок, причому без хабара. або гроші, виділені на 
облаштування селища, не розпиляти на договірному тендері, а копійка до 
копійки – за цільовим призначенням. І це в криму дорівнюватиме подвигу 
Геракла, а черга за дарами вийде за межі населеного пункту.

«Та ми тільки будемо раді, якщо так станеться,– парирує мою версію 
Мустафа джемілєв.– Ми тільки вітатимемо такі кроки. а народ наш – він 
же не дурний, зрозуміє, що до чого й навіщо. От тільки великі сумніви, що 
вони будуть. Грошей у бюджеті немає».

У бюджеті криму на цей рік на мету влаштування репатріантів – 
4 млн. грн. замість 22 млн. потрібних, а в держбюджеті – 10 млн. грн. із 
75 млн., які просить крим. а кошти, що можуть надійти в крим як міжна-
родна допомога, київ чомусь гальмує. І тут ми виходимо на наступний 
рівень гри.

два роки тому п’ятий курултай кримських татар ініціював прове-
дення Міжнародного форуму з питання відновлення прав кримсько-
татарського народу на своїй Батьківщині, забезпечення його безпеки 
і гарантій розвитку в Україні. Ідею підтримали в ООн, ОБСЄ, ЄС і уряди 
багатьох країн. розроблений офісом Верховного комісара ОБСЄ у спра-
вах національних меншостей проект концепції Міжнародного форуму 
давно передано в адміністрацію президента України. У ньому викладе-
но цілі й завдання форуму, механізми прийняття рішень, запропоновані 
можливі форми міжнародної допомоги в поверненні кримських татар, їх 
облаштуванні й правовій інтеграції в українське суспільство, визначено 
коло учасників.

Як розповів DT.UA заступник голови меджлісу рефат Чубаров, під час 
переговорів ішлося про створення міжнародного фонду, в якому може 
бути акумульовано до 100 млн. євро. Були надії, що форум відбудеться 
й цього року. Однак київ не говорить ані так, ані ні. Зокрема й під час пе-
реговорів на високому рівні.
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Замість відповіді щодо цього форуму отримуємо новину про інший 
Міжнародний форум. рада міністрів криму підтримує пропозицію «знизу», 
що надійшла від міжнаціональної ради при уряді про проведення Міжна-
родного форуму народів криму. для участі в ньому планується запросити 
представників усіх національних громад криму, послів і дипломатів іно-
земних держав, а ключовою темою обговорення стане економічна, со-
ціальна і культурна облаштованість різних національних громад, зокрема 
представників депортованих народів.

«проведення такого форуму життєво важливе для криму. Ми маємо 
великий досвід і потенціал для проведення масштабних міжнародних 
зустрічей. Я переконаний, форум буде організовано на гідному рівні і він 
стане майданчиком для обговорення спільних проблем усіх народів кри-
му»,– повідомив анатолій Могильов 6 лютого, саме напередодні зустрічі 
Мустафи джемілєва і комісара ЄС з питань розширення європейської 
політики добросусідства Штефана Фюле, на якій ішлося про підготовку до 
проведення Міжнародного форуму з питань відновлення прав кримсько-
татарського народу на своїй Батьківщині.

Ігрища це чи просто дурість – яка різниця, якщо в результаті, скажімо 
так, негарна ситуація. У нас немає грошей, щоб зняти проблему депорто-
ваних у криму, і ми не хочемо брати їх у міжнародного співтовариства. 
не кредит – гуманітарну допомогу, у відповідності, помітимо, з усе ще не-
виконаними рекомендаціями паСЄ «репатріація та інтеграція кримських 
татар» від 2000 р. Тоді висновок один: влада хоче, щоб кримські татари 
стояли з простягнутою рукою, просячи пряника.

Батоги додаються. Боюся, що вже найближчим часом. Звичайно, і цей 
факт можна списати на дурість, однак я б не стала недооцінювати ступінь 
неадекватності деяких ляльководів.

Всесвітньо відомо, що 18 травня кримські татари проводять жалобні 
заходи на згадку про жертв сталінської депортації 1944 р. найбільш ма-
сові заходи проходять на площі леніна в Сімферополі, куди колонами на-
род стікається з усього криму. Слідом за молебнем муфтія криму меджліс 
проводить жалобний мітинг, на якому щорічно виставляється й рахунок 
владі. У найкритичніші роки підготовка до 18 травня мала характер без-
строкової акції, і люди пішки йшли через весь крим, проводячи акції про-
тесту. І прогноз на курортний сезон у керівництва криму був один – як 
18 травня пройде. Цього року власті автономії, схоже, вирішили позба-
вити себе і кримчан спокою й заробітку. днями міськрада Сімферополя 
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не дала дозволу Меджлісу на проведення жалобних заходів у центрі Сім-
ферополя 17–18 травня на підставі того, що план треба погодити з радою 
міністрів. при цьому, говорить рефат Чубаров, відомо, що «Міллі Фірка» 
(ті самі «правильні» татари) нібито подала заявку раніше за меджліс, і її 
можуть задовільнити.

«Я говорю представникові президента в криму Віктору плакиді: „Як ви 
собі уявляєте це? От зібралися 18 травня на площі 25–30 тисяч кримських 
татар, а на балконі українського театру замість Меджлісу – ці ваші конс-
труктивні. Ви можете гарантувати, що народ їх не скине з цього балкона?“ 
а він мені відповідає: ні, гарантувати не можемо, але така команда пішла, 
що я можу зробити?»,– переказав свою розмову з представником прези-
дента Мустафа джемілєв.

У підсумку маємо. Міжнародний форум, реальним результатом 
якого могло б стати створення міжнародного фонду допомоги репат-
ріантам криму, цього року провести вже нереально. доля курортного 
сезону (якщо не отямляться гравці) може опинитися під загрозою зриву 
через акції протесту. Зате ті, в кого сверблять руки відпрацювати силові 
сценарії, можуть отримати роботу. Щось давно на ай-петрі бронетехні-
ку не замовляли…

Валентина Самар

в україні вчетверо зменшилася кількість звернень 
від жертв нападів на підставі ненависті

Джерело: RegioNews
http://regionews.ua/node/86529
19.03.2013

В Україні за 2012 рік зменшилася кількість звернень від жертв напа-
ду на підставі ненависті. Як передає кореспондент RegioNews, за даними 
громадського моніторингу, у минулому році таких звернень було в 4 рази 
менше порівняно з 2008 роком.

Історик В’ячеслав лихачов у своєму звіті «ксенофобія і націонал-екс-
тремізм в Україні 2012» пише, що ксенофобія в українському суспільстві 
є і присутня вона в масовій свідомості у формі стереотипів, не усвідомлю-
ваних власне їх носіями.
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«ксенофобія розсипана в засобах масової інформації в різноманіт-
ному вигляді некоректних висловлювань на адресу представників тих 
чи інших груп. найбільш серйозною, болючою, що викликає особливе 
занепокоєння проблемою є насильство на расовому, національному чи 
релігійному ґрунті»,− зазначив дослідник.

З 2006 року В’ячеславу лихачову вдалося здійснити моніторинг звер-
нень людей з приводу нападів на них через ненависть. на основі аналізу 
звітів різних громадських організацій, ЗМІ та окремих особистостей, до-
слідник запевняє, що найбільший пік звернень припадає на період 2007–
2008 років.

«Я хочу наголосити, що ні в кого в Україні немає інформації про всі 
расистські напади. Ми маємо неофіційні дані, той мінімум випадків, який 
потрапив до нашого аналізу. Яка кількість нападів насправді – ніхто не 
знає!» − коментує В’ячеслав лихачов.

Згідно з даними моніторингу дослідника, починаючи з 2006 року в ці-
лому по країні від подібного роду злочинів постраждало більше трьохсот 
осіб. Більше десяти – загинули. Зі слів історика, таку динаміку випадків 
можна інтерпретувати по-різному, проте, на думку В’ячеслава лихачо-
ва, велика кількість нападів у 2007–2008 роках пов’язана із формуванням 
праворадикальних молодіжних неформальних груп.

«на той час це було своєрідною модою. І взірцем для українських 
праворадикалів була росія» − сказав дослідник.

З часом, пояснює В’ячеслав лихачов, жертви зрозуміли, що також 
стали жертвами. Окрім того, спад рівня нападів пояснюється тим, що одні 
праві неформальні групи почали витіснятися іншими, які вже відстоюва-
ли не стільки ідею нападу, скільки здорового образу життя тощо. Таким 
чином, з 2010 року, за результатами моніторингу В’ячеслава лихачова, 
18 осіб звернулися до правоохоронних органів зі скаргою на напад на 
підставі ненависті, а в 2012 році – 19 осіб. У 2007 році ці показники були 
в 4 рази вищі, як і в 2008-му.

Такі зміни, вважає історик, також пов’язані з діяльністю громадських 
організацій, ЗМІ та частково − правоохоронних органів.

«держава ж, як і раніше, не веде адекватну статистику актів насиль-
ства і вандалізму, вчинених на ґрунті ненависті. Майже ніколи правоохо-
ронні органи не кваліфікують адекватно расистське насильство як злочи-
ни, скоєні на підставі ненависті»,– наголосив В’ячеслав лихачов.
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влада україни навмисно розпалює 
міжнаціональну ворожнечу?

Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/24935484.html
21.03.2013

21 березня ООН проголосила «Міжнародним днем боротьби за ліквіда-
цію расової дискримінації». В Україні в останні роки збільшилась кількість 
фактів та висловлювань, які ООН кваліфікує як расистські і ксенофобсь-
кі. Та й українські експерти інформують про зростання радикальних на-
строїв у суспільстві та спроби окремих політиків розділити українців за 
національними, мовними та релігійними ознаками.

на перший план останнім часом вийшли прояви антисемітизму і ксе-
нофобії, їхня кількість в Україні зросла за останні роки. але якщо знищення 
старих могил на єврейському цвинтарі у Бердичеві, спроба підпалу синагоги 
у кременчузі, поява антисемітських графіті на будівлях єврейських організа-
цій Волині залишились поза увагою широкої громадськості, то нещодавня 
поява листівок із антисемітським змістом у києві сколихнула громаду.

невідомі наклеїли листівки з уривком із поеми Тараса Шевченка 
«Гайдамаки» («дайте ляха, дайте жида…») на стіни синагоги розенбер-
га, на пам’ятник Шолом алейхему, на будинок, де проживала прем’єр-
міністр Ізраїлю Голда Меїр. під листівками стояли підписи Всеукраїнсько-
го об’єднання «Свобода», але члени партії категорично відкинули причет-
ність до цього.

незалежні фахівці пов’язують зростання ксенофобських настроїв 
у суспільстві, серед іншого, загостренням соціальної кризи та актив-
ною діяльністю антиукраїнських сил у країні і поза її межами. Соціологи 
з київського міжнародного інституту соціології (кМІС) у своїм досліджен-
нях помітили, що зі збільшенням соціально-економічних проблем рос-
туть і ксенофобські настрої у населення.

Експерт Інституту соціології і політичної психології Вадим Васю-
тинський пов’язує збільшення ксенофобських настроїв із загостренням 
соціальної кризи та з регіональними особливостями. на думку Васютинсь-
кого, чим вищий рівень безробіття, тим вища буде «шкала» нетерпимості 
у суспільстві, чи це ідеться про окремий регіон, чи про всю Україну.

«Як не дивно, але рівень антисемітизму вищий у тих регіонах, де відсо-
ток євреїв серед населення менший. Тобто, чим менший досвід спілкуван-
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ня з євреями, тим вищий рівень антисемітизму. а коли досвід спілкування 
достатній, то рівень ксенофобії знижується. Якщо ж рівень антисемітизму 
зростає по усій країні, то це один з виявів загального стану суспільного 
напруження»,– зауважив Васютинський у розмові з радіо Свобода.

Радикалізацію суспільства провокують політики – експерти

Експерт Інституту демократії імені пилипа Орлика Наталія Беліцер ка-
же, що це – результат діяльності чинної влади, яка розділяє українців за на-
ціональною, мовною і релігійною ознакою. на її думку, влада цілеспрямова-
но іде на конфлікт, реалізуючи відоме здавна гасло «розподіляй і владарюй».

«розвиток подій, дійсно, вкрай небезпечний. І те, що до нього вдається 
влада, виглядає буквально як самогубство! Бо це шлях до серйозного внут-
рішнього етнополітичного конфлікту»,– сказала Беліцер радіо Свобода.

подібний конфлікт на руку зовнішнім силам, які не змирились з існу-
ванням незалежної України, стверджує історик, експерт конгресу націо-
нальних громад В’ячеслав Лихачов.

«Ми неодноразово бачили, як штучно формувались інформаційні 
приводи щодо створення негативного іміджу України. при цьому якраз 
і говорили про нібито поширеність антисемітизму у нашій країні. Ми мали 
можливість це дослідити по джерелах інформації, і це відбувалося з боку 
росії та працюючих на росію ізраїльських, польських та американських 
політтехнологів»,– наголосив лихачов у розмові з радіо Свобода.

київський міжнародний інститут соціології у своїх дослідженнях 
відмічає, що від 1991-го до 2010 року рівень антисемітизму в Україні 
зріс. найбільші темпи зростання антисемітизму відбувались у Західному 
та Східному регіонах, менші – у Центральному та південному регіонах. За 
різними соціологічними даними, ксенофобські настрої серед українців за 
час незалежності зросли з понад 20 до 30 відсотків.

Експерт кМІСу Володимир Паніотто у розмові з радіо Свобода за-
уважив, що за останні кілька років з’явилась певна стабілізація, проте за 
умов загострення соціально-економічної кризи українці знову почнуть 
шукати ворогів, винних у їхніх негараздах.

Учений також зазначив, що нині соціологи не мають змоги постійно 
аналізувати і досліджувати антисемітські, расистські настрої в Україні – на 
це немає коштів.

Богдана Костюк 
Радіо Свобода © 2013 RFE/RL, Inc. | Всі права застережені.
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30% волинських ромів – «ніхто»

Джерело: «Волинські новини»
http://www.volynnews.com/news/society/30__volynskykh_romiv__nikhto/
22.03.2013

Волинська обласна громадська організація циган «Терне рома» звер-
нулася до депутатів Волинської обласної ради, аби ті допомогли розро-
бити механізм отримання ромами, які постійно проживають на території 
Волинської області, ідентифікаційних документів (паспорт громадянина 
України, Свідоцтво про народження).

про це під час засідання постійної комісії обласної ради з питань де-
путатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, 
законності, боротьби зі злочинністю 22 березня повідомив голова комісії 
Володимир навроцький.

Виконувачка обов’язків голови правління ВОГО «Терне рома» Тетяна 
логвінюк розповіла, що в грудні минулого року депутатський корпус при-
йняв «регіональну програму соціально-культурного розвитку національ-
них меншин у Волинській області на 2013–2017 роки», в якій передбачаєть-
ся забезпечення ромів ідентифікаційними документами. Утім, механізму, 
який би пришвидшив цю процедуру – не передбачили.

«на Волині 30% циган не мають ні паспорта, ні «коду»,– наголошує 
логвінюк.

«Звісно, частина представників громади не відчуває потреби в отри-
манні документів, але решта прагне цього і роками шукає вирішення про-
блеми в різних установах»,– додала вона.

Громадський діяч Віктор пенько, який раніше займався питаннями 
ромів на Волині, розповів, що втрата довідок за фактом народження дити-
ни, яка видається в медустанові, або втеча з цього закладу молодої мами, 
позбавила багатьох осіб можливості отримати свідоцтво про народження 
дитини, на основі якого з часом видається паспорт.

«Минають роки і вже дорослі люди, які мають своїх дітей, на сьогод-
нішній день – ніхто. Відповідно, вони випадають з законодавчого поля» – 
наголошує пенько.

За його словами, нині немає узгодженості дій між державними відом-
ствами в питаннях ідентифікації ромів. «Сьогодні медичні довідки видає 
Міністерство охорони здоров’я, свідоцтво про народження видає Міністер-
ство юстиції, донедавна ж паспорти видавало Міністерство внутрішніх справ. 
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кожне відомство звертає увагу на попередника: немає довідки – немає 
права. І тоді всі інші спроби – безрезультатні»,– зазначає громадський діяч.

на його думку, питання може зрушити з «мертвої точки», коли в об-
ласті буде створена координаційна комісія на обласному рівні, яка б кон-
тролювала взаємодію всіх відомств.

Учасники комісії вирішили звернулась до профільних управлінь 
з проханням визначитись з кандидатурами відповідальних осіб, які б ста-
ли основою координаційної ради. після цього планують підготувати рі-
шення про створення дорадчого органу та подати його на розгляд сесії.

Про Звернення волинської обласної громадської організації 
«терне рома»

Джерело: Офіційний сайт Волинської обласної ради
http://volynrada.gov.ua/solution/pro-zvernennya-volinskoyi-oblasnoyi-gromadskoyi-
organizatsiyi-terne-roma

ВОлинСЬка ОБлаСна рада
пОСТІЙна кОМІСІЯ З пиТанЬ дЕпУТаТСЬкОЇ дІЯлЬнОСТІ, 
МІСЦЕВОГО СаМОВрЯдУВаннЯ, ЗаХиСТУ праВ людини, 

ЗакОннОСТІ, БОрОТЬБи ЗІ ЗлОЧиннІСТю

рішення

від 22.03.2013 № 18/10
м. луцьк

прО ЗВЕрнЕннЯ ВОлинСЬкОЇ ОБлаСнОЇ 
ГрОМадСЬкОЇ ОрГанІЗаЦІЇ «ТЕрнЕ рОМа»

Відповідно до ст. 47 Закону України «про місцеве самоврядування 
в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про Звернення Волин-
ської обласної громадської організації циган «Терне рома», враховуючи 
пункт 6.2 регіональної програми соціально-культурного розвитку націо-
нальних меншин у Волинській області на 2013–2017 роки, затвердженої рі-
шенням Волинської обласної ради від 21.12.2012 № 14/12, постійна комісія 
22.03.2013



IX. Погляди

27�

ВирІШила
1. Інформацію взяти до відома.
2. Звернутись до керівників Управління МВС України у Волинській об-

ласті, Головного управління юстиції у Волинській області, Територіально-
го управління державної судової адміністрації в Волинській області, Уп-
равління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, 
Управління державної міграційної служби у Волинській області з прохан-
ням в термін до 10 квітня 2013 року:

2.1. подати кандидатури осіб для включення до складу робочої групи 
щодо вирішення питань видачі ідентифікаційних документів.

2.2. Внести пропозиції щодо спрощення та прискорення процедури 
видачі ідентифікаційних документів (паспорта громадянина України, сві-
доцтва про народження).

Голова комісії    В. В. навроцький
дата оприлюднення:  28.03.2013

Юрія Павленка судять за лозунги проти іноземців

Джерело: «20 хвилин»
http://20minut.ua/Novyny-Vinnytsi/Podii/Юрія-Павленка-судять-за-лозунги-проти-
іноземців-10272338.html
18.04.2013

Відбувся черговий суд у кримінальній справі, порушеній проти Юрія Пав-
ленка. Його звинувачують у розпалюванні національної, расової та релігій-
ної ворожнечі під час проведення маршу проти іммігрантів у Вінниці 18 лю-
того минулого року.

«Гасла – фрагменти українських жартівливих пісень»

Сам юрій павленко не визнає правомірність порушеної проти ньо-
го кримінальної справи, а вважає її помстою влади за послідовність своїх 
переконань.

– Я отримую дуже багато позитивних емоцій, особливо під час допи-
ту свідків,– розповів у судових коридорах юрій павленко.– дуже смішний 
вигляд мають іноземні студенти, котрі не знають, з якого приводу вони 
з’явилися в суді. Їм шляхом підказок намагаються втлумачити, що вони за-
знали якихось утисків. Щодо озвучених нами гасел, їх значення значно пе-
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ребільшується. деякі з них – це фрагменти українських жартівливих пісень. 
Таких пісень багато – і про ляхів, і про москалів, і про жидів. Якщо брати 
гасло «Геть іслам!», то ми хотіли передати, що українці не потерплять у себе 
вдома тероризму, який несуть ісламські фундаменталісти. причина не в са-
мих лозунгах і не в самій акції. Влада хоче бачити всіх нас покірним стадом.

– порушення цієї кримінальної справи – це помста влади у зв’язку 
з підготовкою мною акцій проти гомосексуалістів в києві і Вінниці,– ка-
же юрій павленко.– Ми запобігли гей-параду в києві. Українські патріоти 
в кількості 300 людей, в тому числі і я, розігнали збоченців. У Вінниці нам 
цього зробити не дали.

Навішування ярликів

адвокат Валерій палій каже, що була постанова прокуратури про 
закриття кримінальної справи проти юрія павленка, але з подачі можно-
владців Вінниці вона знову була порушена.

– думаю, неважко здогадатися, чому,– каже Валерій палій.– Звину-
вачення людини в екстремізмі і тому подібному – це огульне навішуван-
ня на юрія павленка ярликів. В цій справі є тільки суб’єкт. Хлопця судять 
по сталінському принципу: «Була б людина, а статтю знайдемо!» Щодо 
об’єктивної сторони, то ці люди тільки виражали свою точку зору. Це доз-
воляється багатьма статтями нашої конституції, де йдеться, що людина 
має право на переконання, має право їх висловлювати публічно у не за-
боронений законом спосіб.

Висновок експертизи

Що таке обов’язкова в подібних справах «мистецтвознавча експертиза»? 
Згідно з листом про проведення «мистецтвознавчої експертизи» до Вінни-
цького обласного художнього музею 12.05.2012 року від слідчого прокура-
тури надійшов диск DVD-R із запитанням, чи містять плакати, транспаранти, 
які використовували пікетувальники, інформацію, яка розпалює ворожнечу 
на національному, расовому чи іншому ґрунті? Чи містять заклики мітин-
гуючих до негативних дій, спрямованих проти людей іншої раси та релігії?

За підписом голови комісії, директора музею І. Безбаха надійшла від-
повідь, що при розгляді відеоматеріалу члени комісії та запрошені сказа-
ли, що відеозапис характеризує учасників заходу як людей з агресивною 
поведінкою: «…агресія відчувається в гаслах, формі одягу. поведінка 
мітингуючих полягає в тому, щоб залякати іноземних студентів та грома-
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дян, мешканців міста Вінниці. Видно, що акція спланована з агресивними 
намірами, прикриваючись ідеями нації, а установка йде на екстремізм 
з вигуками „геть“… Ця акція, можливо, є провокацією проти українського 
народу, про що свідчить перевернутий державний прапор України. Відчу-
ваються прояви расизму».

У свою чергу Валерій палій відкидає правомочність «мистецтвознав-
чої експертизи».

– Вона зроблена без урахування матеріалів кримінальної справи, яка 
їм не надавалася,– каже адвокат Валерій палій.– Експерти навіть були не 
попереджені про кримінальну відповідальність за ст. 384 і 385 кк України. 
а також, порушуючи вимоги ч. 3 ст. 196 кпк України, слідчий щодо даної 
експертизи не складав відповідний протокол.

«Наша молодь не хоче, щоб у нас таке відбувалося, як у Франції»

За словами вінничанки Тетяни косенко, яка була свідком акції молоді 
18.02.2012 року, якби в діях мітингуючи хлопців були ознаки криміналу, 
працівники міліції їх би відразу закрили.

– Ці люди просто висловлювали свої думки. В їх діях ніякого насильства 
не було,– каже Тетяна косенко.– Взяти Францію, то там вихідці з інших країн 
підпалюють тисячі машин, перекривають дороги, вбивають і з ними панька-
ються. наша молодь не хоче, щоб у нас таке відбувалося, ось у чому справа. 
Тому вона за те, щоб іноземці не почували себе провідною нацією в Україні.

«Мітинг був санкціонований, хуліганських дій не було, 
протоколів не складали…»

Як розповів свідок, інспектор охорони громадського порядку Він-
ницького міського відділу Сергій пясецький,18.02.2012 року приблизно 
тридцять-сорок молодих людей в масках на чолі зі своїм ватажком юрієм 
павленком, який був без маски, зібралися на Театральній площі. після чо-
го вирушили у напрямку ленінського райвідділу міліції. Там їх уже очікува-
ли соратники, які до них приєдналися. Біля міліції хлопці проскандували: 
«робити я не хочу, а красти я боюся, поїду я до міста – в міліцію наймуся!» 
Вимагали звільнення політв’язнів. потім хода направилася до ринку «Уро-
жай», на вул. келецьку, 40-річчя перемоги, і далі. на вулиці Блока хлоп-
ці зупинилися біля гуртожитків іноземців та провели мітинг. на мітингу 
викрикували «прогонімо г.внюків, н.грів, хачиків, жидів!», скандували ло-
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зунги: «Геть іслам! Україна для українців! Москва для москвичів! Вінниця 
для вінничан!» Співали гімн України.

Сергій пясецький каже, що мітинг був санкціонований, хуліганських 
дій з боку мітингуючих і взагалі будь-яких злочинів не було, протоколів 
про будь-які правопорушення працівниками міліції не складалося.

Юрій Комарницький

в сШа отметили, что власти крыма игнорируют 
строительство дайвинг-центра на кладбище

Джерело: «Центр журналистских расследований»
http://investigator.org.ua/news/85766/
22.05.2013

Госдепартамент США позитивно оценивает ситуацию с религиоз-
ной свободой в Украине, однако отмечает проблемы в Крыму и факты ос-
квернения мемориалов Холокоста.

Об этом говорится в новом ежегодном докладе Госдепа о свободе 
вероисповедания в странах мира, передает «коммерсант-Украина».

В целом ситуацию в Украине американские эксперты оценили поло-
жительно.

«конституция и другие законы защищают религиозную свободу, и влас-
ти соблюдают свободу вероисповедания,– говорится в докладе.

«Сохранились некоторые проблемы с реституцией религиозной 
собственности, но государство в целом содействует возвращению ее за-
конным владельцам»,– добавили в документе.

Впрочем, в документе упоминаются и негативные происшествия.
авторы доклада отметили факты осквернения мемориалов Холокос-

та в Тернополе, николаеве, ровно, Феодосии и львове, а также появление 
антисемитских граффити около запорожской синагоги.

В госдепартаменте обратили внимание на то, что в крыму власти иг-
норируют многолетние протесты крымских татар по поводу строитель-
ства дайвинг-центра на территории старого мусульманского кладбища 
в селе Семеновка ленинского района.

не осталось незамеченным в СШа и то, что 17 августа 2012 года акти-
вистки движения “Femen” спилили деревянный крест в центре киева в знак 
поддержки арестованных участниц российской панк-группы “Pussy Riot”.
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водоворот радикализма

Джерело: Сайт Евроазиатского еврейского конгресса
http://eajc.org/page18/news37543.html
06.04.2013

Украинскую политическую реальность последних недель никак не-
льзя назвать скучной. любопытствующему наблюдателю окружающая 
действительность подсовывает целое соцветие сюжетов, разворачиваю-
щихся прямо на глазах. но, признаться, богатство материала в этой экс-
периментальной лаборатории этнополитических конфликтов отнюдь не 
радует. Многие конкретные детали мозаики имеют почти фарсовый отте-
нок – одно громогласно объявленное оппозицией всенародное восстание, 
за месяц практически незаметного шествия по стране достигшее своего 
апогея в феерической сценке закидывания со спины снежками женщин, 
чего стоит. Если объявленное оппозицией народное восстание – это по-
пытка повторения акции «Восстань, Украина!» десятилетней давности (и 
тогда, собственно, довольно нелепой), то сегодня она явно повторяется 
как фарс. Однако происходят все эти «нелепости» на отнюдь не смешном 
фоне, и складывающаяся из разрозненных деталей общая картина проис-
ходящего в политической жизни страны скорее удручает, чем забавляет.

конечно, поддаваться эмоциям вместо трезвой оценки происходя-
щего вокруг – непрофессионально. Человек, желающий, чтобы к его сло-
вам отнеслись серьезно, должен спокойно анализировать совокупность 
достоверной информации, факты и процессы, оперировать статистикой 
и точными числами, а не вводить аудиторию в заблуждение, придавая ло-
гично выглядящий вид собственным субъективным ощущениям.

Однако в ситуации, сложившейся в современной Украине, нет, по-
жалуй, такой башни из слоновой кости, которая позволила бы абстра-
гироваться от бушующих на улице ветров. атмосфера, складывающаяся 
в обществе, влияет на любого, кто следит за тем, что в этом обществе 
происходит.

С моей стороны было бы нечестно делать вид, что я остаюсь отстра-
ненным и беспристрастным. пожалуй, я просто позволю себе быть эмо-
циональным и субъективным.

Скажу сразу – я обеспокоен. Мне очень не нравится то, что происхо-
дит вокруг. думаю, ключевые слова, которыми можно было бы охаракте-
ризовать тенденции в общественно-политической жизни страны послед-
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них месяцев – это «поляризация», «радикализация», «конфронтация», или 
еще короче – «ненависть».

Мне кажется, что речь идет о какой-то более серьезной проблеме, 
нежели напряженное противостояние власти и оппозиции. Мне пред-
ставляется оправданным говорить о системной проблеме: общество, 
пойманное в ловушку раскачивающегося по экспоненте маятника поли-
тической борьбы, теряет способность к различению добра и зла, прием-
лемого и недопустимого. Моральные рамки размываются противостоя-
нием «свои»/«чужие».

попробую привести несколько примеров того, что я имею в виду.
28 марта апелляционный суд Сумской области оставил в силе выне-

сенный 14 января районным судом приговор в отношении двух молодых 
людей, Владимира никоненко и игоря Ганненко, признанных виновными 
в совершении действий, предусмотренных статьей 296 Уголовного ко-
декса – «хулиганство».

Так получилось, что дело молодых сумских хулиганов в последние 
несколько месяцев стало знаковым, а приговор попал на первые полосы. 
речь идет о прогремевшем на всю страну случае осуждения за изобра-
жение с помощью трафарета на заборах и стенах домов в Сумах рисунка, 
изображавшего мужчину, отдаленно напоминающего президента страны, 
с красной точкой на лбу, очевидно, имитирующей последствия выстрела. 
«В тюрьму за граффити с Януковичем», «два года тюрьмы за рисунок», или 
просто «репрессии против патриотов!» – кричали заголовки. Значитель-
ная часть общественности была искренне возмущена тем, что суд отка-
зался пересмотреть вопиюще несправедливое, по мнению сочувствую-
щих осужденным, решение первой инстанции. Блогеры в интернете ра-
зобрали изображения «прострелянного» портрета на «аватары» (картин-
ки, являющиеся как бы логотипами учетной записи), деньги на адвокатов 
«узникам совести» собирали всем миром. Молодые люди, отправившиеся 
кто в тюрьму, а кто в колонию, сразу стали национальными героями, жерт-
вами политических преследований, а решение суда в оппозиционной ри-
торике встало в один ряд с другими сомнительными примерами, мягко го-
воря, избирательного правосудия по отношению к деятелям оппозиции.

Мне же приговор, несмотря на действительно неадекватную, на мой 
взгляд, юридическую квалификацию совершенных преступлений, многие 
непонятные и неприятные детали следствия и судопроизводства, в це-
лом не показался столь уж вопиюще несправедливым. Возможно, потому 
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что сочувствующая общественность, вероятно, не была столь же широко, 
как о граффити с человеком, похожим на Януковича, осведомлена о дру-
гих, гораздо более принципиальных эпизодах уголовного дела. Я же при-
стально следил за следствием задолго до того, как «сумские патриоты», 
как осужденных прозвали журналисты, попали на страницы газет.

дело в том, что уголовное дело, по которому судом первой инстан-
ции были признаны виновными четыре человека, включало в себя массу 
эпизодов, из которых граффити были только малозначительной с точки 
зрения уголовного кодекса деталью. апелляцию подавали только в отно-
шении двоих из хулиганской группы (хотя, вероятно, правильно было бы 
сказать «нацистской банды»), не принимавших участие в самом опасном 
преступлении – поджоге общежития Сумского государственного универ-
ситета, где проживали темнокожие студентки из африки. летом 2011 г., 
поздним вечером, когда девушки уже спали, в комнату, расположенную 
на первом этаже, разбив стекло, вбросили «фаер» – дымовую гранату, 
горящую ярким открытым пламенем. помещение и прилегающая к нему 
часть коридора выгорели полностью, студентки только чудом не постра-
дали – успели проснуться и сбежать, бросив все вещи в огне.

поджигатели ничего не имели персонально против девушек, и не сво-
дили личные счеты. их действие было мотивировано идеологией, и в этом 
смысле политическим. Молодые люди, о которых с таким сочувствием пи-
сала оппозиционная пресса, были расистами, считающими, что всем «чу-
жакам» не место в Украине. О мотивах поджигателей, еще до того, как они 
стали давать показания, красноречиво свидетельствовали надписи, ос-
тавленные ими возле разбитого окна подожженного общежития и вокруг 
здания. Среди прочего, надписи содержали адрес неонацистского веб-
сайта, на котором открытым текстом призывалось убивать иностранных 
студентов «разумеется, небелых рас». аналогичными надписями, а также 
граффити, пропагандирующими здоровый образ жизни, молодые люди на 
протяжении нескольких месяцев исписывали весь город – и именно в этом 
контексте появился и трафаретный рисунок с «прострелянной» головой.

В. никоненко и и. Ганненко, действительно, не принимали непосред-
ственного участия в поджоге общежития (хотя последний во время пре-
ступления и присутствовал неподалеку). Однако вместе с поджигателями 
(и еще несколькими активистами, избежавшими судебного преследова-
ния) они составляли устойчивую неонацистскую банду, специализировав-
шуюся на преступлениях на почве расовой и национальной ненависти, 
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в том числе – антисемитских. и. Ганенко, неформальный лидер местных 
молодых национал-экстремистов, до поджога общежития как минимум 
дважды (по материалам, сочтенным судом доказанными) в 2010–2011 гг. 
совершал акты вандализма в отношении здания Сумского благотворитель-
ного еврейского центра «Хесед Хаим». из всей группы только В. никонен-
ко, согласно доказанным материалам следствия, принимал участие исклю-
чительно в настенной росписи. Возможно, ему конкретно следствие и суд 
могли бы выбрать менее жесткое наказание. Однако, мне представляется, 
в рамках одного уголовного дела по нескольким эпизодом, с учетом всего 
сказанного, нет особых оснований упрекать суд в принятии «политичес-
ки мотивированного решения против оппонентов действующей власти».

Общественность, возмущенная несправедливым приговором «за ри-
сунок» в отношении молодых и в целом симпатичных активистов, конеч-
но, может и не знать всех обстоятельств дела. Однако журналисты, кото-
рые пишут о приговоре (и которые, собственно, и формируют у широкой 
читающей публики искаженное и неадекватное представление о деле), 
не могут этого не знать. Ведь, в конце концов, утверждение «в тюрьму 
за рисунок» – просто ложь. не могут не знать о том, что речь идет о раз-
громе неонацистской преступной банды, а не группы молодых оппози-
ционных активистов, различные общественные деятели, развернувшие 
кампанию в защиту «сумских патриотов». почему же расисты и антисеми-
ты, осужденные за конкретные уголовные преступления, так легко стали 
национальными героями сопротивления режиму?

Ответ лежит на поверхности – потому, что они выступали против 
президента, и этого оказалось достаточно в глазах широкой обществен-
ности, чтобы сквозь пальцы посмотреть на «шалости» молодых людей.

логика общей динамики политических процессов такова, что поля-
ризация общества и радикализация противостояния естественным обра-
зом приводит к подобной избирательной слепоте.

Случай «сумских патриотов», к сожалению, не единичный, а симптома-
тичный. В качестве другого хрестоматийного примера этого явления мож-
но вспомнить не менее громкое дело т. н. «васильковских террористов».

напомню, что речь идет о группе лидеров неонацистской группи-
ровки «патриот Украины» из г. Василькова киевской области, которых 
обвиняют в подготовке взрыва. Знаковыми в этом деле стали имена иго-
ря Мосейчука и Сергея Бевза, депутатов Васильковского горсовета. по 
первоначальной информации правоохранительных органов, национал-
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экстремисты готовились совершить теракт либо в центре киева, либо 
в самом Василькове во время народных гуляний по случаю дня независи-
мости. позже следствие пришло к версии, что националисты собирались 
взорвать памятник ленину в одном из городов киевской области.

В деле «васильковских террористов» можно найти массу странных 
обстоятельств. Судебное разбирательство еще продолжается, полной 
информации нет, но лично мне представляется вполне правдоподобной 
версия о том, что взрывное устройство в помещение, где его обнаружили, 
было подброшено (если вообще в реальности было какое-то пригодное 
к приведению в действие взрывное устройство). Однако это не отменяет 
неонацистскую идеологию и экстремистский характер деятельности ор-
ганизации «патриот Украины», постоянно и системно не только разжигаю-
щей межнациональную вражду, но и практикующей насилие в отношении 
представителей национальных меньшинств и политических оппонентов.

Сами подсудимые, как можно узнать из отрывочных сообщений в СМи 
(в основном – местных), подозревались или подозреваются в причастнос-
ти ко многим чисто уголовным и уголовно-политическим преступлени-
ям. например, и. Мосейчук ранее уже был осужден, еще один активист 
организации, также первоначально задержанный по обвинению в при-
частности к подготовке теракта – осужден дважды. Судя по имеющимся 
многочисленным свидетельствам жителей Василькова, активисты «пат-
риота» под руководством и. Мосейчука, обеспечивавшего «связку» меж-
ду неонацистским активом, городскими властями и откровенным крими-
налом, во время местных выборов 2010 г. принимали активное участие 
в физическом воздействии на оппозиционных кандидатов, наблюдателей, 
журналистов и местных активистов, пытавшихся осуществить контроль 
над ходом выборов и воспрепятствовать фальсификациям. Собственно, 
тогда же неонацисты и сами стали депутатами горсовета.

Т. е., по личному моему мнению, несмотря на сомнительную оправ-
данность конкретного обвинения в подготовке взрыва, правоохрани-
тельным органам давно пора было заняться деятельностью вдохнов-
ленных собственной безнаказанностью национал-экстремистов. Однако 
в глазах многих это дело – один из многочисленных примеров репрес-
сий, развернутых властями в отношении украинских оппозиционеров 
и патриотов. «Свободу васильковским террористам!» на оппозиционных 
митингах стандартно скандируют после «Свободу юлии Тимошенко!» 
и «Свободу юрию луценко!».
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надо сказать, что помимо «васильковских террористов» по всей стране 
за последние два года оказались под следствием или уже сидят около де-
сятка ключевых активистов «патриота Украины», в том числе харьковское 
руководство группировки. их тоже обвиняют (или уже осудили) не за по-
литическую деятельность оппозиционного характера, а за конкретные уго-
ловные преступления (в том числе – умышленное убийство и покушение на 
убийство). из них тоже стараются сделать «жертв политических репрессий», 
однако с меньшим успехом, и их дела известны менее, чем описанные вы-
ше. Среди подобных «узников совести» не только, например, лидер «патри-
ота Украины» андрей Билецкий, к обстоятельствам дела которого действи-
тельно есть вопросы, но и такой активист этой же группировки, как алексей 
паршаков, убивший человека в ходе бытовой ссоры в курортном кабаке.

как и в случае «сумских патриотов», большинство активных участ-
ников кампании в поддержку «васильковских террористов» не могут не 
знать о характере деятельности организации. Более того, несколько лет 
назад, когда колонна «патриота Украины» совместно с «Братством» дми-
тирия корчинского с боем (правда, неудачно) прорывались под зданием 
СБУ на Майдан незалежности, многие из сегодняшних защитников С. Бе-
вза и других «васильковских террористов» называли их провокаторами.

Однако изменился политический контекст, и они стали националь-
ными героями. просто потому, что они – за Украину, наши национальные 
ценности и идентичность, и против «антиукраинской», оккупационной 
власти. Более того, в некоторых ситуациях менее радикальные конкурен-
ты экстремистских преступников в националистическом движении сами 
были жертвами нападений со стороны «патриота Украины» – и это не ме-
шает им сегодня защищать «узников совести».

подобных примеров, к сожалению, навскидку можно привести еще 
с десяток. Я привел только несколько элементов мозаики, вместе скла-
дывающихся в весьма зловещий узор. не всегда корректные или как ми-
нимум вызывающие у общественности вопросы действия правоохрани-
тельных органов, направленные против правых экстремистов, способс-
твуют формированию к ним сочувственного отношения со стороны оп-
позиционно настроенной части активного в общественно-политической 
сфере украинского гражданского общества.

как это ни парадоксально, эти настроения крайне выгодны действую-
щей власти, поскольку дают возможность представить в пропаганде всю 
оппозицию в целом (или, по крайней мере, наиболее активную ее часть) 
национал-экстремистами. Это позволяет власти объяснить международ-
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ному сообществу авторитарные и репрессивные меры, направленные на 
подавление политической оппозиции и сворачивание гражданских сво-
бод в стране. Можно обратить внимание, например, что практически все 
привлеченные к ответственности за противоправные действия активные 
участники акций гражданского протеста (начиная с протестов против 
принятия нового налогового кодекса, «харьковских соглашений» и мас-
совых акций после принятия закона кивалова–колесниченко, и заканчи-
вая демонстрантами, закидавшими снежками и льдом представительниц 
партии регионов после митинга под стенами Верховной рады 2 апреля 
2013 г.) являются активистами праворадикальных групп.

В результате, в определенной среде, далеко не всегда склонной сим-
патизировать национал-экстремистским взглядам арестованных или 
осужденных ультраправых, формируется настоящий культ «политзаклю-
ченных» и «жертв репрессий со стороны режима». ксенофобы, подозрева-
емые (или признанные виновными) в совершении тяжких преступлений, 
связанных с насилием и т. п., героизируются не только в национал-экстре-
мистской среде, но и в гораздо более широких оппозиционных кругах.

В рамках сложившегося политического контекста «наши» всегда пра-
вы; «враги» же перестают восприниматься как существа одного с нами 
биологического вида. логика конфронтации подсказывает безжалостное 
и примитивное черно-белое видение мира, без полутонов.

В этой ситуации невозможен не только какой-либо цивилизован-
ный диалог или компромисс между противоборствующими сторонами: 
практически отсутствует вообще какая-либо общественная ниша, позво-
ляющая не выбирать сторону в этом противостоянии. на линии фронта 
самокритика неуместна.

при этом значительная часть общества осмысляет ситуацию в терми-
нах этнополитических. красноречивая митинговая фразеология застав-
ляет напрячься: оппозиция ведет национально-освободительную борьбу, 
честные патриоты должны сплотиться в борьбе с украинофобской влас-
тью… «поощрение фашиствующих боевиков», «демонстративно-публич-
ное проявление политического терроризма и возрождающегося фашиз-
ма» – накручивается истерика и в официозной риторике партии власти.

Можно предположить, что ближе к президентским выборам в рамках 
политтехнологических схем многоходовых информационных кампаний 
эта истерика будет только нарастать. Я стараюсь не драматизировать си-
туацию, но мне кажется, у общества есть очень серьезные основания для 
беспокойства. искренняя национальная экзальтированность, подстеги-
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ваемая ощущением угрозы собственной идентичности, с одной стороны, 
и готовность с охотой провоцировать, подстегивать и эксплуатировать 
«перехлесты» национального чувства, с другой, могут привести к поисти-
не катастрофическим последствиям.

Общество засасывает в водоворот взаимного озлобления и ненави-
сти. Я не вижу, что может остановить этот процесс.

Плакат «Свободу патриотам!» возле здания Высшего совета юстиции. 
На нем «васильковские террористы» и Алексей Паршаков, неонацист, 

убивший человека в ходе бытовой драки в курортном кабаке. 
Фото: bilozerska.info

Вячеслав Лихачев,  
для газеты «Хадашот»

Про справу так званих «васильківських терористів»

Джерело: Комітет визволення політв’язнів
http://kvp.in.ua/?p=380
11.05.2013

22 серпня 2011 року близько 12 години співробітники СБУ увірвалися 
до офісу кп «Васильківський комбінат комунальних послуг», де був офіс 
місцевої соціал-націоналістичної організації «патріот України». Було про-
ведено обшук і серед іншого вилучено «саморобний вибуховий пристрій». 
Також нібито було знайдено листівки, які доводили, що члени організації 
«патріот України» готували терористичний акт. Соціал-націоналісти за-
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перечили своє відношення до листівок та вибухового пристрою, а також 
заявили що ці речі їм підкинуті співробітниками СБУ.

Було заарештовано чотирьох осіб: депутата Васильківської місь-
кради Ігоря Мосійчука, депутата Васильківської міськради Сергія Бевза, 
командира Васильківського осередку Організації «патріот України» Во-
лодимира Шпару та співзасновника спортивного товариства «Соловей» 
ім. романа Шухевича Віталія Зателепу.

Всю ніч тривали допити соціал-націоналістів, на які не були допущені 
навіть адвокати. У своїх подальших заявах допитувані стверджували, що 
під час цих допитів до них застосовувалися засоби фізичного і психоло-
гічного впливу.

О 06:00 наступного дня, 23 серпня, всіх 5-х націоналістів випустили 
на свободу, не висунувши жодних звинувачень.

23 серпня 2011 року у приміщенні УнІан пройшла конференція ак-
тивістів соціал-націоналістичного руху щодо обшуку і арештів 22 серпня 
2011 р. У конференції взяли участь:

– Член виконкому Сна, Ідеологічний референт Організації «патріот 
України» Олег Однороженко

– Член виконкому Сна, депутат Васильківської міської ради Ігор 
Мосійчук

– Член виконкому Сна, депутат Васильківської міської ради Сергій Бевз
– командир Васильківського осередку Організації «патріот України» 

Володимир Шпара
– координатор комітету визволення політв’язнів Микола коханівський
– адвокат В’ячеслав Мартинюк
Було заявлено про фізичний і психологічний тиск на соціал-націо-

налістів під час допитів, було оголошено про численні порушення під час 
арештів, обшуку і допитів (недопущення адвокатів, порушення правил ви-
лучення вибухового пристрою, відсутність евакуації людей з місця мож-
ливого вибуху). після прес-конференція у ЗМІ за даною справою закріпи-
лася назва справи «васильківських терористів».

Ввечорі 23 серпня 2011 року заарештували 8 соціал-націоналістів:
– 2 членів виконкому Сна, депутатів Васильківської міської ради 

(Ігор Мосійчук та Сергій Бевз);
– 4 членів Васильківського осередку Організації «патріот України» 

з його командиром включно (Володимир Шпара, Олексій Чернега, 
Максим Бондаренко, юрій Бойко);
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– співзасновник спортивного товариства «Соловей» ім. романа Шу-
хевича Віталій Зателепа;

– лідер Всильківського фан-клубу футбольних вболівальників Вік-
тор пухтій.

Трохи пізніше був затриманий також юрист Васильківської міської ради 
Олександр крикунов. Вночі з 23 на 24 серпня 2011 року вдома у заарештова-
них були проведені обшуки, під час яких співробітники СБУ вилучили у Ігоря 
Мосійчука 8 бойових патронів від пістолета, а у Володимира Шпари – пісто-
лет, тротилову шашку та пакетик з невідомим білим порошком. Обидва со-
ціал-націоналісти заявили про свою непричетність до вилучених речей. на 
обшук до квартири Сергія Бевза прибули журналісти та громадські активісти, 
у Бевза було вилучено газовий балончик та «ніж, схожий на холодну зброю».

26 серпня 2011 року у Солом’янському районному суді м. києва відбу-
лося засідання по обранню запобіжного заходу щодо затриманих соціал-
націоналістів. не зважаючи на заяви про готовність взяття на поруки від 
3 народних депутатів (андрія парубія, андрія павловського та Івана Зай-
ця), всього складу Васильківської міської ради і Васильківського міського 
голови Сергія Іващенка, троє соціал-націоналістів Ігор Мосійчук, Сергій 
Бевз та Володимир Шпара перебувають під вартою досі.

У той же день, 26 серпня 2011 року Головний провідник Сна і ко-
мандир Організації «патріот України» андрій Білецький оголосив вимоги 
Організації до СБУ: 1. Звільнити з-під варти затриманих та покарати осіб, 
винних у фальсифікації справи проти них. 2. принесення СБУ вибачень за 
відвертий наклеп. 3. З’ясувати і покарати замовників репресій. під цими 
вимогами пройшли пікети перед управліннями СБУ у києві, львові, Жито-
мирі, Івано-Франківську, Запоріжжі.

2 вересня 2011 року нещодавно затриманий і визнаний свідком 
у справі «васильківських терористів» Олексій Чернега оприлюднив своє 
відкрите відеозвернення до президента Віктора Януковича. У зверненні 
він заявив про те, що після затримання 23 серпня його допитували 4 доби 
без перерви у київському обласному управлінні СБУ, не даючи спати і їсти, 
змушуючи дати неправдиві свідчення проти Володимира Шпари, Сергія 
Бевза та Ігоря Мосійчука. В ніч з 26 на 27 серпня О. Чернегу силою змусили 
підписати згоду на негласну співпрацю з СБУ і лист до голови СБУ, в яко-
му повідомлялося про добровільність цієї згоди і незастосування методів 
фізичного впливу. У зв’язку з вищезазначеними фактами О. Чернега пові-
домив, що від всіх своїх попередніх свідчень відмовляється і для запобі-
гання подальшого тиску змушений буде переховуватися.
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Від своїх попередніх показів відмовився ще один свідок – юрій Бой-
ко, який про це написав відповідну заяву до Генеральної прокуратури. 
після цього оперуповноважений СБУ дмитро Єрмакович призначив йому 
неформальну зустріч, на якій обурювався відмовою Бойка від попередніх 
свідчень, хоча й сам визнав факт фізичного і психологічного тиску на свідків, 
а також сфальсифікованість справи взагалі. Цю зустріч було таємно відзня-
то, а згодом оприлюднено журналістами каналу TVI (на судовому засіданні 
19 березня 2012 року суд розгляне це як спосіб тиску каналу на слідство).

9 лютого 2012 року від своїх свідчень відмовився ще один свідок – 
Максим Бондаренко, який також звернувся з відповідною заявою до Ге-
неральної прокуратури.

У процесі слідства Володимиру Шпарі було запропоновано визнати 
свою причетність до знайденого у нього вдома під час обшуку пакетику 
з невідомим білим порошком, у противному його дружині будуть інкримі-
нувати зберігання наркотиків. Шпара відмовився від цієї пропозиції і че-
рез адвокатів домігся її оприлюднення у ЗМІ.

4 січня 2012 року у києво-Святошинському районному суді розпочав-
ся розгляд по суті справи «васильківських терористів». Ігоря Мосійчука, 
Сергія Бевза та Володимира Шпару звинувачують у підготовці до теракту, 
публічних закликах до повалення конституційного ладу насильницьким 
шляхом, незаконному поводженні зі зброєю та вибуховими речовинами.

23 січня 2012 року, напередодні чергового судового засідання, була 
вчинена спроба несанкціонованого вивозу «васильківських терористів» 
за межі лук’янівського СІЗО, але завдяки розголосу у пресі, яку встигли 
повідомити звинувачені, ця спроба не вдалася.

У наступних судових засіданнях 24 січня, 10 лютого, 28 лютого, 19 бе-
резня був оголошений обвинувальний висновок у справі, допитані під-
судні та розпочато допит свідків.

протягом слідства та судового розгляду адвокати підсудних та пред-
ставники Сна оприлюднили цілу низку аргументів щодо безпідставності 
існування самої справи та фактів її фальсифікації. Зокрема, пам’ятник лені-
ну в м. Бориспіль київської області, який начебто намагалися підірвати 
«васильківські терористи», був задовго до того демонтований місцевою 
владою. Головний доказ у справі «васильківських терористів», тобто – «ви-
буховий пристій», слідчі органи знищили, на свідків та заарештованих чи-
нився психічний та фізичний тиск, фальшувались їхні покази тощо.

Тетяна Близнюк, 
громадський діяч, блогер, член Комітету визволення політв’язнів, 

голова видавничого відділу «Меморіалу» ім. Василя Стуса
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сБушник у нецензурній формі визнав, 
що свідка у справі «васильківських терористів» били

Джерело: NEWSru.ua
http://www.newsru.ua/ukraine/11jan2012/tvi.html
11.01.2012

Зустріч свідка у справі «васильківських терористів», студента юрія 
Бойка з працівником СБУ дмитром Єрмаковичем зняли на приховану ка-
меру журналісти телеканалу ТВі.

на відео працівник СБУ, рясно лаючись нецензурними словами, пря-
мим текстом визнає, що свідка під час допиту били, а численні томи спра-
ви називає «лайном», яке він сам не читав.

пояснюючи свідку, хто під час допитів застосовував до нього силу, 
СБУшник розповів: «У нас в управлінні ми поділяємось на слідчих та опе-
рів. Я, Саша – це опери. Оці хлопці, які тебе допитували, Івашко, це слідчі, 
це наші. а ті, які тебе пиз�или, ці долбой�би, коротше, ці люди, які неадек-
ватно себе поводили,– це не наші, це з центрального апарату».

«13 томів справи по 250 сторінок. Я нормальна людина, щоб таке 
лайно читати? на фіга воно мені потрібно? Я всю цю ситуацію з самого 
початку до кінця знаю. ніхто стільки не знає, скільки я, бо я, бл�дь, все це 
відпрацьовував. Цих людей»,– продовжив співробітник СБУ.

лутковська вважає, що суд має всі підстави 
для звільнення «васильківських «терористів» із сіЗо

Джерело: NEWSru.ua
http://www.newsru.ua/ukraine/20dec2012/sna.html
20.12.2012

18-ого грудня Уповноважена з прав людини Верховної ради України 
Валерія лутковська провела зустріч з дружиною політв’язня у справі так 
званих «васильківських „терористів“» Ганною Мосійчук.

Як повідомляє прес-служба Соціал-національної асамблеї, в ході зус-
трічі було обговорено низку питань стосовно захисту прав і свобод під-
судних у цій кримінальній справі.

Зокрема, лутковська зазначила, що суд має всі правові підстави що-
до зміни запобіжного заходу відносно підсудних у цій кримінальній справі 
з утримання під вартою на більш м’який, не пов’язаний з позбавленням волі.
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Міліція

1. «40-річний уродженець кавказького регіону, який останнім часом 
живе в києві з мамою, чотири рази втрачав паспорт і ніяк не міг 
влаштуватися на роботу. (…) Він весь час просив у матері гроші, 
потім йому стало соромно, і чоловік вирішив піти на „промисел“». 
Вражає лексика автора матеріалу, опублікованого на сайті МВС: 
«Жінка нічого не підозрювала. Тепер вона в шоці. Її сина затримано 
і закрито в СІЗО. порушено кримінальну справу за фактом крадіж-
ки. Термін ув’язнення 40-річного „гастролера“ може складати п’ять 
років» (06.09.2012. Злодій двічі обікрав один і той же приватний бу-
динок. Сайт ГУ МВС України в м. києві).

2. «У столичній підземці правоохоронці затримали кишенькового 
злодія, який поцупив гаманець з сумки однієї з пасажирок на вуз-
ловій станції „Золоті ворота“. (…) Затриманим виявився 45-річний 
громадянин однієї з країн кавказького регіону, який в минулому 
вже відбував покарання за крадіжку» (15.10.2012. крадія в метро 
спіймали «на гарячому». ВЗГ ГУМВС України в м. києві).

3. «З нашої країни видворено чергового злодія в законі. на цей раз вкотре 
не пощастило грузинському авторитету, відомому у кримінальних ко-
лах під прізвиськом Ваха. 38-річного уродженця Грузії Бахіша алієва 
було затримано на початку другої декади жовтня співробітниками 
управління карного розшуку столичної міліції» (31.10.2012. З києва 
видворено чергового злодія в законі. ВЗГ ГУМВС України в м. києві).

4. Упродовж останніх кількох тижнів на території луганської області 
вчинялися зухвалі розбійні напади. Жертвами зловмисників, які 
орудували в масках і зі зброєю, ставали, в основному, пенсіонери. 
(…) Оперативникам став відомий ватажок банди, чоловік 1962 ро-
ку народження, громадянин азербайджану, а також його поділь-
ники, жителі луганської області, молодший з яких був 1994 року 
народження. (25.02.2013. У луганську затримали особливо небез-
печну банду. Сайт МВС України).

5. …З’ясувалося, що до розстрілу міліціонерів причетний 46-річний лі-
дер організованої злочинної групи, раніше судимий громадянин од-
нієї з країн кавказького регіону. Згідно з оперативною інформацією, 
він має значний вплив у злочинному світі. Серед злочинів, у яких він 
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обґрунтовано підозрюється, ряд убивств, бандитизм, розбої тощо 
(22.03.2013. на Запоріжжі затримано підозрюваного у вбивстві двох 
російських міліціонерів. УЗГ МВС України). І прокуратура про той са-
мий випадок: «За поданням прокуратури суд заарештував строком 
на 30 діб затриманого 21 березня у Мелітополі громадянина Грузії 
а.– до надходження з Генеральної прокуратури російської Федера-
ції клопотання про його екстрадицію. (…). Громадянин Грузії обви-
нувачується у вбивстві, розбої, незаконному поводженні зі зброєю, 
вчиненими при обтяжуючих обставинах, крадіжці та бандитизмі» 
(25.03.2013. За поданням прокуратури громадянина Грузії заареш-
товано. Сайт прокуратури Запорізької обл.).

6. За оперативними даними, вказаний чоловік, уродженець азер-
байджану, зберігав у своєму домоволодіння у великій кількості не-
безпечну наркотичну речовину, яка потрапила до Харківської об-
ласті з Угорщини (21.05.2013. Харківські правоохоронці вилучили 
у наркоділка 5 тисяч доз екстракційного опію. ВЗГ ГУМВС України 
в Харківській обл.).

7. «Як розповіла правоохоронцям 20-річна Тетяна із кузнецовська, 
31 травня близько другої години дня поблизу одного із супермар-
кетів міста до неї підійшла жінка ромської національності. Звернулася 
по імені і запитала, як звати її матір. Отримавши відповідь, шахрайка 
сказала, що на їхню сім’ю наведена велика порча, що потрібно тер-
міново її зняти, а для цього потрібно йти вмиватися, так би мовити, 
очищатись. а все золото, яке є на дівчині і вдома, потрібно віддати їй, 
щоб остання згодилася зняти порчу із її сім’ї, поки не дійшло до не-
поправного. Спершу Тетяна не повірила…» тощо (04.06.2013. «Що ви-
дурюють гроші, я бачила по телевізору… та ніколи б не подумала, що 
й сама потраплю на „гачок“». Сайт УМВС України в рівненській обл.).

Прокуратура

8. «прокуратура Голосіївського району києва направила до суду об-
винувальний акт у кримінальному провадженні стосовно грома-
дянина Грузії, котрий за допомогою дубліката ключа викрав з чу-
жої банківської скриньки 1 млн. 334 тис. грн. (…) У травні минулого 
року громадянин Грузії уклав з банком договір оренди депозитної 
скриньки» (11.01.2013. Зловмисника за крадіжку грошей з банківсь-
кої скриньки судитимуть. Сайт прокуратури м. києва).
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9. «прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне 
керівництво у кримінальному провадженні, відкритому стосовно 
уродженця республіки Грузія за фактом торгівлі людьми. (…) Зокре-
ма, іноземець завербував двох дівчат з числа жителів Тернопільсь-
кої області та організовував їхній виїзд до Туреччини у будинки роз-
пусти. За кожну передану дівчину він мав намір отримати грошову 
винагороду» (11.06.2013. на Тернопільщині іноземець вербував жі-
нок у турецькі будинки розпусти. Сайт прокуратури Тернопільст-
кої обл.). З посиланням на сайт прокуратури видання «Золота пек-
тораль» (м. Чортків Тернопільської обл.) опублікувала інформацію 
про це під заголовком: «Грузин вербував дівчат з Тернопільщини 
у турецькі будинки розпусти». а, скажімо, інтернет-видання «20 хви-
лин» опублікувало матеріал «Грузин торгував тернополянками», 
посилаючись вже на Тернопільського обласного управління міліції.

а от «Голос України», газета Верховної ради України від 2 жовтня 
2012 року, № 184 (5434):

10. Обікрали… чудотворну ікону
У Херсоні обікрали ікону, яка вважається чудотворною. Троє циган 
з маленькою дитиною увійшли до Свято-Миколаївського морського 
собору на вулиці доброхотова, де висить шанований городянами 
образ Богоматері Скоропослушниці. Тут дві жінки наблизилися до 
відомої ікони, а чоловік з малям почав заговорювати зуби робітниці, 
яка продавала свічки (більше у храмі нікого не було, тому що служба 
вже скінчилася). Спочатку він поскаржився їй на хвору спину, потім 
попросив принести дитині попити, використовуючи класичний 
прийом для відвернення уваги. І поки жінка ходила по воду, хтось із 
циган зірвав закріплені поруч з іконою золоті прикраси, які проча-
ни залишали як подяку за здійснені мрії про видужання або повер-
нення моряків з числа рідних і близьких з далекого плавання.
після цього прибули кинулися бігти, однак служителька собору, 
яка повернулася, побачила їх, усе зрозуміла й зателефонувала до 
міліції. За названими прикметами міліцейський патруль уже за го-
дину затримав зловмисників. У них вилучили чотири золоті перс-
ні та два ланцюжки, зірвані зі стіни храму. Міру провини кожного 
з них встановить слідство.

Цікавим є з’явлення як об’єкту упередженого ставлення колишніх 
«воїнів-афганців» – на офіційних сайтах МВС виявлено три такі повідом-
лення. для прикладу – кілька фрагментів.
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11. «Чоловік заробляв собі на життя, надаючи перукарські послу-
ги односельцям, але основним його доходом була пенсія, яку він 
отримував за участь у аварії на ЧаЕС та службі у афганістані. (…) 
Чоловіка односельці поважали за його трудолюбивість та чемність 
(…). але була «ложка дьогтю» у репутації Віктора – він дуже неадек-
ватно поводився, коли випивав хоча б чарку горілки. (…) У якусь 
мить чоловік не впорався зі своїм терпінням і «вгамував» жінку 
кількома ударами сокири по голові. розуміючи, що „нарубав дров“, 
Віктор спочатку вирішив відвезти потерпілу до лікарні, але згодом, 
зрозумівши, що допомогти жінці вже навряд чи хто зможе, покинув 
тіло поряд із своїм будинком…» тощо (18.10.2012. Чоловік «вгаму-
вав» односельчанку кількома ударами сокири по голові. СЗГ УМВС 
України в Миколаївській обл.).

12. «колишній воїн-афганець після служби не зміг знайти гідне місце 
роботи і вирішив піти найлегшим шляхом – красти. Останні десять 
років чоловік жив за схемою „украл – выпил – в тюрму“. За рахунок 
крадіжок він утримував свою дружину, дитину і навіть міг собі доз-
волити їздити відпочивати закордон. під час спілкування з право-
охоронцями затриманий зовсім не каявся у скоєному, а навпаки 
після чергової «відсидки» планує повернутися до прибуткової ро-
боти» (13.11.2012. афганець за рахунок крадіжок утримував сім’ю 
та відпочивав закордоном. МВ ГУМВС України в київській області).

13. «В одному із сіл Фастівського району, що на Київщині, 49-річ-
ний колишній афганець помстився за племінника, впритул роз-
стрілявши сторожа місцевої агрофірми. (…) З криком „не набли-
жайтесь, ато постріляю!“ афганець забіг до першої-ліпшої хати та за-
чинився всередині. Один із сторожів, які оточили будинок, почав від-
кривати двері. Тільки вони відчинилися – пролунав постріл. Внаслідок 
поранення в голову смерть 34-річного працівника агрофірми настала 
миттєво» (28.11.2012. афганець розстріляв сторожа, помстившись за 
скривдженого племінника. ГУ МВС України в київській обл.).

далі – низка прикладів використання «мови ворожнечі» держпоса-
довцями, взяті із різних ЗМІ.

14. а от що каже начальник лозівського МВ ГУМВС України в Хар-
ківській області полковник міліції М. Г. пономар, надаючи інфор-
мація про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони гро-
мадського порядку та результати діяльності лозівського МВ ГУМВС 
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України в Харківській області на території м. лозова за 2 місяці 
2013 р.: «Хотілось би зазначити, що на території м. лозова мешкає 
більше 250 чол. ромської національності. переважна їх кількість 
проживає на авилівській та Сахалінській стороні міста (вул. Черво-
нопартизанська, пушкіна, Миру). Більшість з них не працюють та не 
навчаються, а тому схильні до скоєння злочинів, зокрема крадіжок, 
що, в свою чергу, негативно впливає на стан криміногенної обста-
новки в місті» (28.03.2013. gulfstream.in.ua, ООО «риа Мой город»).

15. набув розголосу випадок у ар крим, коли секретар Ялтинської 
міськради і на той час кандидат у мери міста Сергій Ілаш 23 травня 
2013 року на оперативно-господарській нараді в Ялтинській місь-
краді назвав ромських жінок «звіринками». на слова представника 
МВС, що «із ворожками виникають складності», сказав буквально 
таке: «передайте своему руководству, что нужно оперативно на 
эти вещи реагировать. давайте относиться с гражданским долгом 
к тому, что происходит на набережной. Если у цыганок нет пас-
портов – задерживайте их до выяснения или вывозите из города. 
поверьте, мы плакать по ним не будем. За фотографами с живот-
ными тоже следите – нужно не дать возможности этим зверушкам 
здесь командовать. Зверушек, я имею в виду, всех подряд – цыган, 
бомжей и шиншилл» (23.05.2013. кандидат в мэры Ялты илаш при-
равнял цыган и бомжей к зверушкам. «ан-крым»). Це викликало 
велике обурення ромської, і не тільки, громадськості. до слова – 
С. Ілаша таки обрано мером Ялти (11.06.2013. «ан-крым»).

16. «Смагляву жінку з білявим немовлям затримали на Мукачівсько-
му залізничному вокзалі. Вона одразу зізналася, що дитину викра-
ла. „Це, як виявилось, мешканка калуського району Франківської 
області. пояснила, що не може мати дітей. Хотіла, щоб дитина була 
схожа на батька. Там разом з цією дитиною поруч було двоє дітей 
ромської національності, але вона взяла тільки цю“,– зазначив 
прокурор Свалявського району Ігор Жураківський». (05.09.2012. 
У Сваляві циганка викрала з лікарні немовля. ТСн).

17. «наші співробітники звернули увагу, що кожного ранку, в будь-яку 
погоду глухонімого Василя, що не має ступень, на колясці приво-
зить один і той же чоловік (циган за національністю), скидає (!) йо-
го прямо на землю, і той, повзаючи з підвішеною на шиї картонною 
коробкою, починає просити милостиню,– розповідає начальник 
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відділу по боротьбі з торгівлею людьми Управління МВС в Івано-
Франківській області андрій рогалевіч» (14.09.2012. Закарпатсь-
кий циган у Івано-Франківську змушував жебракувати інваліда. 
«Закарпаття онлайн»).

18. «90-річний господар квартири відбив напад двох грабіжників 
у закарпатському Ужгороді. про це передала глава прес-служби 
закарпатської обласної прокуратури Вікторія попович. За її слова-
ми, на вулиці Закарпатській двоє злочинців циганської національ-
ності намагалися викрасти картини з квартири 90-річного старого, 
але він сам їх заарештував. За її словами, пенсіонер завдав удару 
сокирою одному з нападників циган і зараз той опинився в ужго-
родській реанімації» (06.10.2012. на Закарпатті 90-річний пенсіо-
нер ледь не вбив двох грабіжників – циган. «новини Закарпаття»).

19. «Учора на ринку „Мотель“ циганка підійшла до студентки, сказала, 
що у її матері проблеми, вона тяжко хвора, але її можливо виліку-
вати. дівчина без вагань віддала все своє золото, ноутбук, телефон. 
коли через певний час студентка прийшла в себе, не було вже ні 
особи, з якою вона спілкувалася, ні її речей,– розповів Володимир 
дідик, начальник полтавського міського управління МВС України 
в полтавській області» (17.10.2012. на ринку циганка зняла з пол-
тавки «порчу» та золото. «коло», Всі новини полтави).

20. «працівниками БнОн звертається особлива увага саме на осіб 
ромської народності. За словами начальника відділу боротьби 
з незаконним обігом наркотиків УМВС полковника міліції Валерія 
Шнуренко, практика свідчить,що особи ромської народності часто 
потрапляють в поле зору правників міліції саме через криміналь-
ні правопорушення в сфері незаконного обігу наркотиків. Тому 
правоохоронцями проводяться певні оперативно-профілактичні 
заходи з метою недопущення вчинення таких дій саме серед цієї 
категорії осіб» (12.02.2013. В одному із сіл коломийського району 
міліція затримала подружжя циган, що торгувало марихуаною. 
«Стик», новини Івано-Франківська).

21. «Як повідомляє райвідділ УМВС України в Чернігівській області, 
слідчо-оперативна група встановила, що приблизно о-пів на шос-
ту вечора невідома циганка на території Менської центральної 
райлікарні під виглядом зняття порчі відібрала у менянки вироби 
з металу жовтого кольору та втекла на автівці» (01.06.2013. Зняла 
порчу разом з коштовностями. «наше слово»).
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