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Мова ворожнечі та злочини на ґрунті ненависті,
2013–2014
Відстежити всі випадки «мови ворожнечі», які з’являються у засобах масової інформації, неможливо. Часто такі прояви суть наслідки недосвідченості журналістів та редакторів, їх елементарна неосвіченість
у національному та міжнародному законодавстві. Тим паче, існує безліч
електронних ЗМІ різного ступеню професіоналізму, які подають і розповсюджують інформацію, як уміють.
У цьому виданні наводяться приклади «мови ворожнечі», які
з’являлися на офіційних веб-сайтах різних державних установ, органів
влади, на сайтах і в періодичних виданнях парламентських партій, а також українських та інших ЗМІ, бо в наш час завдяки швидкісній комунікації
інформація в інтернеті є доступною в будь-якому пункті земної кулі.
У зв’язку з подіями в країні – масовими протестами листопада
2013 року – лютого 2014 року, відомими як «Євромайдан», анексією
АР Крим Російською Федерацію, сепаратистським рухом на Сході України та Антитерористичною операцією української влади з’явилися прояви ненависті, яких раніше не було.
Заслуговує на увагу, наприклад, історія журналіста Юрія Гукова, який
взяв участь в АТО як вояк. Гуков заступився за взятого в полон сепаратиста, якого українські військові піддали тортурам і знущанням, унаслідок
чого той помер. Гукова ж заарештували й висунули обвинувачення у військовому злочині. І цей випадок не єдиний.
Мало місце залякування єврейського населення України. Наприклад,
поява антисемітських матеріалів на сторінці спецпідрозділу МВС «Беркут»
під час Євромайдану. А потім, вже на території самопроголошеної так званої Донецької народної республіки розповсюджувалась листівка, в якій
пропонувалося всім євреям, що мешкають на території ДНР, зареєстру
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ватися, бо «лідери єврейської громади України підтримали бендерівську
хунту в Києві та ворожо налаштовані стосовно православної донецької
республіки та її громадян» (див. повний текст та фотокопію у відповідному розділі).
Можна припустити, що спроба вкотре розіграти «єврейську карту» –
частина PR-технологій колишньої влади, а потім і інформаційної війни РФ
проти України.
Тут можна додати, що за період моніторингу виявлені численні прояви антисемітського вандалізму в різних кутках України – опоганювання
меморіалів жертвам Голокосту, цвинтарів, синагог. Відомості про це також
вміщені у відповідному розділі книги.
Неодноразово повідомлялося про акти вандалізму на території
АР Крим. Як і в попередні роки це стосується культових та культурних
об’єктів мусульман, але не тільки. Після анексії Кримського півострова РФ
зафіксовано акт вандалізму стосовно синагоги в Сімферополі буквально
наступного дня після окупації, також у квітні був випадок, коли меморіал
жертвам Голокосту у Севастополі розписали радянською символікою.
Можна говорити про поширення антитатарських та антиукраїнських
дій на території окупованого Криму, викрадання людей, побиття, тортури.
Лідера кримських татар Мустафу Джемілєва на початку травня не пустили
до Криму, а тепер і голові Меджлісу Рефату Чубарову в’їзд на півострів
заборонений. Перелік порушень можна продовжити – у відповідних розділах книжки наведені матеріали за темою.
Існує безліч сайтів антиукраїнської, проросійської, відверто шовіністичної спрямованості. От для прикладу кілька. «Бђлый Харьковъ», сайт
Харьковского Союза русского народа – тут і антиукраїнські, й антисемітські та інші матеріали, що розпалюють ненависть. Або «Непокоренный
Крым» – Независимый Информационный Портал**, «Единое Отечество»***, «Русский мир Запорожья» – информационно-аналитический портал**** і багато, багато інших. Щоб не бути голослівним, наводимо приклади заголовків матеріалів, уміщених на цих ресурсах: «Хунта Украины


http://srn.kharkov.ua/

**
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***

http://www.otechestvo.org.ua/

****

http://rusmirzp.com/
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сжигает трупы, и они со следами аннулированных органов», «Еврейские
олигархи, как скрытые двигатели „украинского бунта“», «Путин и жиды:
от любви до ненависти…», «„Двоящийся“ президент, сионские мудрецы
и национальная диктатура», «Свидомый – не национальность», «Кирилл
Мямлин. „Израиль – палач Украины“», «Теневое правительство „бандеровской армии“», «Украинские каратели вынимают органы из живых
людей для продажи – жуткие подробности», «ПУСТЬ ЛУЧШЕ УБИВАЮТ?
Омбудсмен Украины требует не пускать украинских сирот в Россию», «Демонтаж Украины продолжается. Вальцман-Порошенко перед реституцией формирует батальон из солдат НАТО», «Бандеровский рейд на Одессу.
Евромайдан провел акцию устрашения», «Россия назначена виновной,
русские названы убийцами. Всё по сценарию», «Рефат Чубаров изображает из себя политического изгнанника», «В Славянске расстреляны на
площади матери ополченцев», «Фатальный удар по Джемилевской камарилье» тощо.
Зафіксовано антиукраїнські дії, як от побиття студентки за вживання
української мови у Дніпропетровську в травні 2014 року, спалювання книжок про Голодомор у березні 2014 року та розбита меморіальна дошка
всесвітньовідомому мовознавцеві Юрію Шевельову у вересні 2013 року
в Харкові.
Є повідомлення про агресивну поведінку футбольних уболівальників, їх ксенофобські та расистські висловлювання, використання праворадикальної символіки.
Привертають увагу коментарі інтернет-користувачів на різних форумах, у соціальних мережах, а також під деякими матеріалами на сайтах
звичайних ЗМІ – приклади таких коментарів включені в книжку. Варто також звернути увагу на поширення різного інтернет-контенту, що містить
ознаки ненависті, й на те, що молоді люди, часто бездумно, «лайкають»
та «плюсують» такі матеріали на сторінках у соцмережах.
Багато повідомлень про ромів, в тому числі – про ромські погроми
в Славянську, на території самопроголошеної ДНР.
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В Харькове задержали граждан Вьетнама с живым грузом
Джерело: МГ «Объектив»
http://www.objectiv.tv/190813/87293.html
19.08.2013
Средь бела дня иностранцы грузили в прицеп авто собак в мешках.
Местные жители заподозрили неладное и вызвали милицию. Правоохранители вьетнамцев задержали, животных – отвезли в приют.
Жители улицы Брестской сняли видео. Один из них – Алексей Витохин – вспоминает: возвращался с работы, когда у дома неизвестный мужчина грузил мешки в прицеп авто. Из мешков доносился визг, внутри ктото шевелился.
Алексей Витохин, очевидец. Я проходил мимо – мешок подпрыгнул
возле меня. Дальше я прошел. Мне сказали соседи этого дома, что это
собаки. Я вернулся к тому мужчине, который загружал мешки, задал ему
вопрос, что в мешках. Он ответил: собаки. Он начал рассказывать чудную историю, что он их везет на дачу в мешках.
Алексей вызвал милицию. Владельцев собак забрали в участок, а семерых щенят в тот же день отправили в приют для животных. Ветеринары
сутки боролись за жизнь четверолапых.
Марина Трухачева, юрисконсульт КП «Центр обращения с животными». Животные к нам поступили в состоянии сильнейшего теплового удара, а также сильнейшего стресса. Как вы помните, несколько дней
назад у нас на улице было как раз около сорока градусов тепла. Животные
находились в мешках без доступа воздуха, плотно завязанные мешки. Если бы еще немножечко, животные были в этих мешках под солнцем в ходе
транспортировки – они, скорей всего, погибли бы.
Местные жители рассказывают – в этом доме живут вьетнамцы. Говорят – с их двора постоянно доносится лай. Зачем хозяевам с десяток
животных – непонятно.
По словам соседей – собаки были голодные и неухоженные. Подкармливали их всей улицей.
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Светлана, соседка. Кормили их. Я говорю: для чего я таскала им еду?
Я переживаю – они голодные у тебя. А ты, гадина, их берешь. Ты куда их
везешь? Точно убивать. Только не рассказывай, что нет.
Журналисты «Объектив-новостей» пробовали связаться с хозяевами. Но безуспешно – дверь никто не открывает.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Грозит ли какое-либо наказание гражданам Вьетнама – в милиции не говорят. Уголовное производство пока не открыли. А тем временем семеро
четверолапых ждут своих хозяев.
Марина Ступак

Криворізька «Свобода» виступає
за негайну депортацію нелегалів
Джерело: Сайт ВО «Свобода»
http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/041957/
03.09.2013
3 вересня 2013 року на 95-му кварталі у Кривому Розі на Січеславщині міська організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» разом із
громадою міста провела мітинг «Проти нелегальних іммігрантів та бездіяльності влади». Поштовхом до акції стала ситуація в Чорногорці, що
в Центральноміському районі Кривого Рогу, де стався черговий інцидент
між представниками кавказької національности та українцями.
Як відомо, 22 серпня 2013 року в цьому районі стався черговий інцидент між представниками кавказької національности та українцями.
Внаслідок конфлікту постраждав українець, який став на захист свого сина, який теж постраждав. Невдовзі чоловіка побили кавказці, які живуть
у цьому районі цілим поселенням. Деякі кавказці, що тут проживають,
є нелегальними іммігрантами, проте влада та міліція закриває очі на таку
ситуацію більше ніж 9 років.
Зважаючи на таку ситуацію, українці Чорногорки почали масштабну акцію протесту, яку підтримали инші криворіжці. Сотні людей вийшли
на вулицю, аби захистити своїх дітей та близьких від нахабства чужинців. Криворізька влада ж заявляє, що ніяких міжнаціональних конфліктів
у місті немає. Втім, мешканці Чорногорки, як ніхто, знають про безлад, що
10
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вже років 9 років чинять легальні та нелегальні мігранти. Свавілля мігрантів проявляється в агресії щодо місцевих мешканців.
За даними міліції, лише на Чорногорці офіційно мешкає 75 іноземців,
час від часу вони провокують місцевих мешканців на конфлікти та непорозуміння, а також погрожують їм фізичною розправою. Батьки заявляють,
що бояться відпускати дітей до школи. В районі за кермом автомобілів
часто можна побачити неповнолітніх дітей, а більшість молодих водіїв навіть читати й писати не вміють, водійські ж права отримують шляхом хабарів. Місцеву громаду також непокоїть те, що іммігранти виявляють зневагу до української землі, української символіки та українських людей.
Як розповів виконувач обов’язків голови Криворізької міської
організації ВО «Свобода» Дмитро Бондаренко, 23 серпня націоналісти
поспілкувалися з начальником криворізької міліції Сергієм Шматовим
та його заступником. Міліційні начальники пообіцяли швидко розібратися в ситуації та покарати винних. Також 27 серпня свободівці були
присутні на зустрічі мешканців Чорногорки з міліцією. Та вже 3 вересня,
коли націоналісти разом із громадою вийшли на протест, влада намагалася чинити опір – навіть запланувала провести инший мітинг у тому
самому місці й у той самий час. Представники СБУ та МВС постійно намагалися тиснути на свободівців та на ЗМІ, які написали про акцію, але
мітинг таки відбувся.
Захід привернув неабияку увагу з боку ЗМІ. Майже всі друковані
та електронні засоби інформації міста прийшли на протест. Навіть загальноукраїнське телебачення делегувало своїх кореспондентів. Під час
мітингу свободівці вимагали від міліції негайної депортації всіх нелегалів
Кривого Рогу та регулярної звітности перед громадою міста щодо ситуації в Чорногорці. «Нелегали, геть додому!», «Бездіяльність влади породжує
конфлікти та нестабільність!» – з такими гаслами Криворізька «Свобода»
провела мітинг.
«Проблема нелегальних іммігрантів у Кривому Розі та в Україні загалом є, але влада намагається закрити очі на неї. ВО „Свобода“ завжди
захищало інтереси українців. Наші права постійно порушують, а влада немає бажання нас захищати, саме тому українці беруть ініціятиву
у свої руки. Приклад Чорногорки це показує. Чому міліція тільки тепер
почала депортувати кавказців із цього району? Куди вони дивилися
9 років? Люди постійно зверталися до міліції. І тільки тепер, коли вогонь
11
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вже палає, влада схаменулася. Ми виступаємо за негайну депортацію
всіх нелегалів із Кривого Рогу та за жорстку політику в цьому питанні»,–
наголосив на мітингу Дмитро Бондаренко.
Прес-служба Дніпропетровської обласної організації ВО «Свобода»

РАСИЗМ процветает.
PEOPLE night club – новый “клуб” в городе сумы
Джерело: «Данкор онлайн»
http://www.dancor.sumy.ua/forum/dosug/109027
22.09.2013
Клуб нарушает права человека! оскорбление личности!! сотрудник
клуба вручил бесплатные пригласительные, пришла с парнем (он был
в костюме, трезвый, больше 20 лет – выполнили все требования фейс контроля), только он представитель бывшей страны СССР.
Не пропустили потому что иностранец, когда спросила у администратора: “ это что у Вас дискриминация по расовой принадлежности?”, она
просто ушла! очень оскорбительно и унизительно! Единственный клуб
в городе Сумы, который ущемляет человеческое достоинство!
Алена

На проспекте Ленина туркмены
на черной заниженной «Ладе» влетели в Nissan
Джерело: 057.ua (Сайт города Харьков)
http://www.057.ua/news/390890
02.10.2013
На проспекте Ленина произошло ДТП: «Лада–Самара» въехала
в Nissan. К счастью, пострадали лишь авто, никому из водителей или
пассажиров медицинская помощь не понадобилась.
«Я ехал по средней полосе, планировал перестроиться в левый ряд,
чтобы повернуть на улицу Культуры и тут увидел в зеркало заднего вида,


 Повідомлення на інтернет-форумі. Орфографія та пунктуція збережені (ХПГ).
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что на большой скорости несется „Лада–Самара“. Я дернул руль в сторону,
обратно на левую полосу, но…»,– рассказывает водитель Nissan Александр.
Почти сразу же после ДТП на место происшествия начали съезжаться друзья водителя и пассажиров черной «Лады». Спустя буквально
15 минут на месте происшествия уже было около 15 человек граждан
Туркменистана.
«Я тут живу и часто езжу по этой дороге. Часто вижу эти машины „летающие“ по проспекту. Страшно просто, что такие водители ездят у нас по
дорогам»,– продолжает Александр.
Интересный факт, но все машины с характерными признаками того,
что владелец иностранец, без номеров. Но если, в основном, номерного
знака нет лишь с одной стороны, то у владельца «Лады» их не было вообще. Прикручивать номера он начал уже в присутствии инспекторов ГАИ,
прямо на телекамеру.
Разбираться в том, кто виновен в произошедшем ДТП, теперь будут
инспектора ГАИ. Кстати, на месте также был составлен протокол на владельца еще одной тонированной заниженной «Лады» без номеров, которая припарковалась прямо на тротуаре.

За побиття дільничного зловмисникові загрожує
до 5 років позбавлення волі
Джерело: Сайт МВС України
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/898880
04.10.2013
Іноземець, який здійснював нелегальну торгівлю шаурмою в одному
з районів столиці, під час припинення його протиправної діяльності заподіяв тілесні ушкодження працівникові міліції.
Працівники сектору дільничних інспекторів міліції Святошинського
райуправління внутрішніх справ у м. Києві разом із представниками ветеринарної міліції здійснювали обхід обслуговуваної території з метою виявлення незаконно розміщених торгівельних місць з продажу шаурми.
Після виявлення такого факту незаконної торгівельної діяльності
працівники міліції викликали на місце події слідчо-оперативну групу
райуправління. Іноземець, який здійснював торгівлю шаурмою без необ13
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хідних дозвільних документів, почав перешкоджати правомірним діям
працівників міліції. При спробі вилучення обладнання, з допомогою якого виготовлялася їжа, молодик наніс удар в обличчя одному з працівників
сектору дільничних інспекторів міліції.
Медики зафіксували у правоохоронця закриту черепно-мозкову
травму, струс головного мозку, забій м’яких тканин носа та перелом носової кістки.
Наразі правопорушника затримано. Його дії кваліфіковані слідчими
за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Молодикові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
УЗГ МВС України

В Сумах две девушки погуляли с арабами и оказались
в больнице с передозировкой
Джерело: www.0542.ua (Сайт города Сумы)
http://www.0542.ua/news/403212
22.10.2013
Вчера вечером, около 22:30, две девушки попали в пятую больницу
с подозрением на отравление неизвестным веществом. Эту информацию подтвердили в ССО УМВД в Сумской области.
Как сообщили правоохранители, две сумчанки 1995 г. р. были доставлены в отделение детоксикации больницы в бессознательном состоянии.
Их тела нашли возле дома № 40 по улице Черепина.
На данный момент милиционеры зафиксировали этот факт, и как
только девушки придут в сознание, их опросят, после чего начнется проведение следственных действий.
Как стало известно корреспонденту 0542.ua из собственных источников, девушки отравились препаратом «Баклофен», употребление которого в большом количестве вызывает галлюцинации. Препарат продается только по рецепту. В желудках у девушек было обнаружено около
10 таблеток «Баклофена».
Также стало известно, что девушки этим вечером развлекались
с двумя парнями арабской внешности. Но вызывали скорую помощь слу14
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чайные прохожие. Куда исчезли молодые люди, и почему они не вызвали
«скорую», неизвестно. Только утром один из них приходил в отделение
детоксикации.
Александр Мартынюк

«Понаехали!»
или «Добро пожаловать в хлебосольную Украину!»
Джерело: 057.ua (Сайт города Харькова)
http://www.057.ua/news/406252
27.10.2013
Поможет ли нам наша знаменитая толерантность избежать
второго «Бирюлево», и тогда, когда приезжих станет намного больше,
чем сейчас?
Количество иностранцев может возрасти
Украина – страна толерантная и хлебосольная. Об этом постоянно говорят политики.
Особенно сейчас, когда мы вроде бы, наконец,
определились с геополитическим курсом и
всячески декларируем свою лояльность к Европейскому Союзу.
Менее чем за год число иностранцев, официально стоящих на учете в Украине, выросло
в 1,5 раза (105 тысяч в 2012-м против 162 тысяч в этом году). Их реальное число – намного
больше. Более того, тысячи иностранцев ежегодно просят убежища в Украине. Пока наша
страна проводит жесткую политику в отношении беженцев.
Однако в связи с желанием угодить ЕС такая политика может измениться. И дело здесь
не только в пресловутых европейских ценностях, одной из которых является гуманизм,
но и вполне понятное желание европейских
15
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стран оградить себя от потока мигрантов. Украина в этом плане вполне
подходящий барьер.
Мирное небо, дешевое образование, более высокие зарплаты, чем,
к примеру, в тех же Грузии и Армении привлекают в нашу страну ино
странцев.
Их нравы
Эмигранты привозят в Украину свои традиции, что с одной стороны,
способствует обмену культурным опытом, но имеет ли место такой обмен на самом деле?
Словом, чем больше численность этнической группы приезжих, тем
сложнее она ассимилируется с коренным населением и менее способна
воспринять традиции страны, в которой она находится.
«Происходило все в отделении „Приватбанка“. Громкие разговоры по
телефону, грубые реплики в адрес тех, кто замечание сделал. Без очереди в кассу лезут, под юбку каждой входящей девушке заглядывать пытаются – одним словом ведут себя, мягко говоря, пренебрежительно
по отношению ко всем. Пришлось вмешаться и поставить на место
этих „студентов“ новоиспеченных. Разумеется, в пределах закона.
А не так давно видел картину, когда толпа кавказцев, узбеков и еще когото включила „лезгинку“ очень громко (это в час ночи где-то) и танцевала,
оккупировав всю территорию вокруг. Ноль реакции со стороны окружающих»,– так один из пользователей соцсетей описывает свои впечатления
от «общения» с иностранцами.
Опять же, подобное поведение приезжих может быть просто реакцией на так называемую «бытовую ксенофобию».
Можно бросать вслед иностранцам презрительное «Понаехали!», но
ведь именно мигранты из Средней Азии и Кавказа зачастую берутся за
работу, которой пренебрегают славяне. К примеру, ту же Москву подметают в основном приезжие. А в украинских городах сейчас очень большие проблемы с дворниками – их катастрофически не хватает. Частному
предпринимателю строитель из Узбекистана или Туркмении обходится
дешевле, нежели отечественный работник.
Не стоит забывать о том, что украинцы, поехавшие искать заработка
в странах Евросоюза, находятся не в лучших условиях.
Может, такова природа наций?
16
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Охранять свой социум от всего чужеродного, а идею о едином человеческом обществе, где представители всех рас и народностей живут
мирно и дружно, придумали отпетые утописты?
Преступления и наказания
Недавно всю Москву всколыхнуло убийство 25-летнего Егора Щербакова, который получил смертельный удар ножом от представителя
кавказской диаспоры.
Жители района Бирюлево Западное, к которым присоединились несколько сотен радикально настроенных националистов, разгромили торговый центр и овощную базу, где сконцентрированы трудовые мигранты
из Средней Азии и уроженцы российского Северного Кавказа, перевернули несколько машин и торговых палаток.
Как говорится, Украина – не Россия! Поможет ли нам наша знаменитая толерантность и тогда, когда приезжих станет намного больше, чем
сейчас?
Почему преступления, совершенные иностранцами, вызывают такой общественный резонанс? Пьяные лихачи сбивают на пешеходных
переходах детей, в ночных клубах часто происходят драки, в том числе
и с поножовщиной, людей грабят, сажают «на иглу», насилуют и убивают.
В Украине очень высокий уровень преступности. Мы, кажется, к этому
давно привыкли, и читаем криминальную хронику, словно книжку про
бандитов.
Но есть одно обстоятельство, которое заставляет людей выходить на
улицу, а порой даже проявлять агрессию. Отвечать насилием на насилие.
Общество, как правило, взрывается, если преступление совершит милиционер, «мажор» и… иностранец.
24 октября российский оппозиционный политик Борис Немцов обнародовал в своем блоге интересную статистику: «Количество преступлений, совершенных выходцами из СНГ в 2012 году, составило 1,6% от всех
совершенных правонарушений (37 тысяч из более чем 2 млн. 300 тысяч
правонарушений). При этом выходцами из Средней Азии и Закавказья совершено еще меньше преступлений, поскольку в 1,6% входят граждане
Украины и Беларуси».
На сайте МВД Украины приведены следующие данные: по состоянию
на 20 ноября прошлого года иностранцами было свершено лишь 1,2%
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преступлений. Для сравнения: процент преступлений, совершенных несовершеннолетними за тот же период составил 5%.
А теперь перейдем к конкретным примерам из украинской действительности.
Толерантные протесты
В Мариуполе в ночь со 2 на 3 декабря 2012 в ночном клубе «Арка»
был ранен 20-летний сотрудник, а второй – 22-летний Северин Кравченко был убит. По горячим следам были задержаны два азербайджанца.
Убийство получило большой резонанс, и национальность правонарушителей сыграла в этом немалую роль. 8 декабря 2012 г. возле прокуратуры
собралась около 400 человек на митинг.
Митингующие говорили о необходимости общественного контроля
за ходом дела, чтобы его не спустили на тормозах, поскольку, по словам
выступавших, один из стрелявших является племянником влиятельного
депутата Мариупольского городского совета, директора одного из городских рынков.
Митингующие акцентировали внимание на том, что не выступают
против национальной общины, к которой принадлежат обвиняемые по
этому делу. «Преступность национальности не имеет,– говорили они,–
мы требуем справедливости. Пусть виновные ответят перед законом за
совершенное преступление, не пытаясь задействовать своих влиятельных родственников и их серьезные финансовые возможности».
В Донецкой области 10 октября глубокой ночью возле ночного клуба «Зефир» в Горловке произошла разборка между посетителями, в результате которой 21-летнего парня зарезали насмерть, еще один с серьезными ранениями попал в реанимацию. Как рассказали очевидцы происшествия, двое кавказцев вытащили ножи и начали размахивать ими.
После этого произошла драка «стенка на стенку» и несколько человек
получили ножевые ранения. В убийстве подозревают двух братьев – уроженцев Армении, которые длительное время проживают в Украине. Они
являются студентами Горловского автомобильно-дорожного института.
Сразу же после убийства под стенами городского отдела милиции
прошел митинг. Но причиной его были не националистические настроения. Митингующих, скорее, возмутила вялая, по их мнению, реакция на
произошедшее милиционеров и задержание 17 участников драки. Про18
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тестующие опасались, что таким образом виновные смогут уйти от ответственности, а на невиновных могут «навесить» тяжкое преступление.
Братья, подозреваемые в убийстве 21-летнего Владимира Жердева
возле ночного клуба «Зефир», сейчас находятся в СИЗО г. Артемовска.
Второе ЧП, которому в социальных сетях пытались придать национальную окраску, произошло в Енакиево. Сообщения о межнациональной розни появились в интернете после резонансного ДТП, в котором
погибла 12-летняя школьница. Виновником аварии оказался 22-летний
кавказец, который на данный момент находится в изоляторе временного
содержания.
При этом, как уверяет начальник Енакиевского городского отдела
милиции Александр Сербулов, на данный момент нет оснований говорить о межнациональной розни или конфликтах на этой почве на территории города. «Что касается конкретно этого случая, то водитель, хоть
и кавказец, но он является уроженцем и жителем Енакиева. Это еще раз
говорит о том, что разговоры о межнациональной ненависти – беспочвенны»,– резюмировал Александр Сербулов.
Луганские биты и харьковская резня
В Луганске в октябре 2011-го года в кафе «Таис» студент из Туркмении убил 23-х летнего луганчанина Владимира Сафонова. Местные активисты под стенами юрфака университета, где учился туркмен, провели
акцию протеста под лозунгами «Студенты-иностранцы – убийцы – вон из
Украины».
Спустя две недели люди в медицинских масках с битами ворвались
в общежитие другого вуза и избили иностранных студентов, а перед этим
разгромили киоск, где продавали шаурму.
Милиционеры задержали погромщиков. Организатором группы нападавших оказался тренер по тайскому боксу Владимир Скавинский.
В 2012-м он был освобожден из СИЗО, а предпринимателю, владельцу киоска, был полностью возмещен материальный ущерб.
Говоря о Луганске нельзя не вспомнить и еще одну в некотором
смысле противоположную историю. Нигерийский студент Олаолу Феми
1,5 года провел в луганском СИЗО.
Нигерийца до сих пор судят за нанесение легких телесных повреждений трем гражданам Украины в ходе драки, которая была 4 ноября
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2011 года. Чтобы добиться освобождения студента, местные правозащитники развернули в СМИ мощную кампанию в его защиту. А на одно из заседаний суда приезжал консул Посольства Нигерии. 18 апреля этого года
Олаолу Феми вышел из СИЗО.
Таким образом, обычному уголовному преступлению была придана
ярко выраженная этническая окраска.
А в целом, Луганск – дружелюбный город. Луганчанки, идущие под
руку с чернокожими парнями,– тут давно картина привычная. Иностранных студентов в городе много, а любовь, как известно,– великая сила,
способная победить любую ксенофобию.
Харьковом также не правят расистские настроения. Местные жители уже вроде бы привыкли к иностранцам, в том числе из стран Африки
и Азии, которые ежегодно тысячами приезжают на учебу в вузы города.
Однако нетерпимость к «понаехавшим» среди коренных харьковчан
все же есть. Яркий пример тому – реакция людей на последнее событие.
Трое кавказцев, как утверждают очевидцы, ворвались в вагон трамвая
и начали жестоко избивать пассажиров. В первую очередь они налетели
на водителя, женщину. В конфликт вмешались пассажиры и двое «гостей»
накинулись на них с кулаками. Одному из пострадавших разбили голову
бутылкой.
Казалось бы, бытовое хулиганство. Подобные время от времени
происходят в городе. Но харьковчан зацепила национальность преступников.
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А несколькими днями раньше возле кафе на улице Петровского, в котором за редким исключением «тусуются» кавказцы, устроили разборку
пятеро азербайджанцев и трое украинцев. В милицию никто из участников конфликта не обращался. После этого в социальных сетях харьковчане начали всерьез рассматривать «бирюлевский» сценарий в городе.
Если говорить в общем, то иностранцы в Харькове себя чувствуют
вполне комфортно, можно сказать, иногда даже хозяевами города. Они
устраивают гонки на заниженных «Ладах» без номеров по городским улицам и крайне недовольны, когда за это их задерживает милиция.
Так, буквально в начале октября на проспекте Ленина «Лада–Самара» на огромной скорости врезалась в Nissan. Почти сразу же после ДТП
на место происшествия начали съезжаться друзья водителя и пассажиров «Лады». Спустя буквально 15 минут на месте происшествия уже было около 15 человек граждан Туркменистана. Все их машины были без
номеров, прикручивать которые они начали уже в присутствии инспекторов ГАИ.
В конце прошлого года на территории студгородка произошла массовая драка между двумя группами иностранных студентов медицинского университета – туркменами и азербайджанцами. Причина конфликта –
харьковчанка. Точнее, «гости» не поделили, с кем она будет встречаться.
В результате один из иностранцев до смерти забил другого. Некоторых
особо радикально настроенных харьковчан такое положение дел довело
до «белого каления». В результате 23-летний Виталий Кандичанский начал в прямом смысле слова резать иностранцев. Парень совершил шесть
нападений, в результате тяжелые ножевые ранения получили двое нигерийских студентов, гражданин Марроко и трое граждан Украины.
В декабре 2012-го года в селе Беленькое под Запорожьем разгорелся конфликт между десантниками, которые охотились в округе населенного пункта и местными жителями – армянами. Представитель армянской диаспоры пытался застрелить охотничью собаку, а после напал
на егеря, стреляя ему по ногам. По словам егеря Владимира Костина, во
время охоты, шестимесячная лайка пробежала через огражденный участок, едва не лишившись жизни, так как местный житель открыл огонь по
животному из нарезного карабина.
На место происшествия вызвали милицию, а пока правоохранители
ехали, стали прибывать армяне, товарищи «стрелка».
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«Когда мы увидели, что армян стало больше, чем наших, то позвонили друзьям, и через время на месте появилось около 40-ка десантников.
К одному из наших парней подошел армянин, и сказал, что они будут нас
„рэзать“»,– рассказал Владимир Костин.
Как выяснилось, сын стрелявшего стажируется в прокуратуре Шевченковского района. Молодой человек, прикрываясь прокурорским
удостоверением, уничтожал улики на месте инцидента.
Со стороны силовиков не было никаких действий, пока десантники
не заблокировали их машинами и не поставили ультиматум, чтобы всё
делалось по закону.
Конфликт затянулся на 12 часов. После того, как десантники уехали,
на место приехал «Беркут» – охранять армян.
В Запорожье неизвестные напали на марокканцев и изрезали одного из них ножом. 9-го июля возле бара «Кефир» были избиты 3-е человек – 2-е граждан Марокко и их друг – украинец. Пострадавшие опознали
нападающих.
В ту ночь на 3-х молодых людей напали – 2-е отделались несколькими ударами, а один гражданин Марокко, по имени Алайдин, получил
5 ударов ножом и был госпитализирован в 5-ю больницу «скорой».
По словам пострадавших, в райотделе, куда доставили побитого
марокканца и украинца – им пытались «пришить вину», как они сами
выразились.
А 1-го августа в центре Запорожья кавказец-торговец изрезал покупателя за «косой взгляд». На проспекте Металлургов (на стихийном
рынке) был изрезан мужчина 50–55 лет, а его товарищ получил перелом
носа. По словам свидетелей происшествия, нападающий – один из торговцев неславянской наружности. Торговцу не понравился взгляд чей-то.
Он сначала разбил нос одному из прохожих, а потом отошел в сторону
и вернулся уже с большим армейским ножом.
По информации сотрудников 3-й городской больницы, потерпевший
получил 5 глубоких ножевых ранений – 4 в корпус и 1 в бедро. Медработники 3-й больницы также заявили, что если в ближайшее время не сделать операцию раненому мужчине, он может погибнуть. В итоге, «скорая»
забрала потерпевшего в 9-ю горбольницу.
В Днепропетровской области самый резонансный межнациональный конфликт произошел в городе Марганце. 28 июня 2009 года в ка22
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фе «У Ялового» компания местных жителей друзей-спортсменов, среди
которых был и сержант Марганецкого ГО УМВД Украины Сергей Бондаренко, отмечала праздник. В этом же кафе отдыхала компания молодых
граждан Украины армянской национальности. Ближе к ночи между украинцами и армянами вспыхнула ссора, переросшая в драку. Очевидцы
рассказывали, что украинцы дрались голыми руками, в то время как армяне схватили ножи.
В ходе столкновения ударом в сердце был убит Сергей Бондаренко,
который попытался разнять дерущихся. В реанимации также оказались
двое его знакомых с ножевыми ранениями груди, печени и желудка.
После получасовой драки армяне скрылись. Позже драка между украинцами и армянами вспыхнула у здания местной больницы. Впослед
ствии в городе произошли стихийные беспорядки, в ходе которых, по
словам представителя армянской диаспоры, было уничтожено более
15 автомобилей.
Для восстановления порядка и для защиты армянской диаспоры в город были введены части спецподразделения Беркут. Армянин, убивший милиционера (Самвел Фтоян), был задержан. Также был
арестован ещё один гражданин, подозреваемый в организации драки
у больницы.
1 июля произошли многолюдные похороны убитого Сергея Бондаренко, после которых жители города собрались у здания горисполкома
и встретились с мэром города С. И. Кузнецовым. Собравшиеся требовали
освобождения жителя города, задержанного в ходе события и всеобщей
депортации армянского населения из Марганца.
Ненависть и «любовь»
Во Львове год назад 26-летний марокканец убил известного врача,
профессора, заведующего травматологией Леона Фрайфельда. Иностранец так изувечил жертву, что его личность установили лишь спустя сутки
по наручным часам. Есть версия, что марокканец таким образом решил
отомстить профессору, который отчислил его из медуниверситета. Медики также говорят, что студент подрабатывал у врача, однако тот уволил
его, когда уличил в употреблении наркотиков.
А вот в Николаеве ксенофобии и нетерпимости к представителям
другого этноса и религии попросту нет – в городе насчитывается более
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130 национальностей, которые свободно и безопасно «колесят» по цент
ральным улицам, работают, занимаются творчеством, учатся в город
ских вузах.
Более того, николаевские девушки очень «толерантно» относятся к представителям «других культур» – они «разводят» иностранцев
в партнерстве с ресторанами и магазинами, поэтому каждый турок,
азербайджанец или грек рассматривается ими как потенциальный «денежный мешок».
К примеру, [если] средний счет за ужин составляет 200–300 грн
на одного человека, то иностранец заплатит в 2–3 раза больше. Стоит
добавить, что предприимчивые николаевские невесты устанавливают
связи не только с ресторанами, но и магазинами одежды и ювелирных
изделий!
Подводя итог, отметим, что, зачастую, ксенофобия и национальная
нетерпимость является очень выгодной для государства.
Переориентация народного гнева на «чужих» всегда помогает правительству отвести удар от себя.
Особенно этим грешат страны, претендующие на роль современных
империй. Что логично – ведь ни что так не поднимает боевой дух, как
клич «наших бьют!».
Война в Ираке удивительным образом совпала с секс-скандалом
в Америке с участием Клинтона.
А в России «кавказский вопрос» уже по традиции всплывает как
раз тогда, когда Путину нужно отвлечь россиян от экономических
проблем.
Украина – страна мирная. И несмотря на локальные вспышки ненависти, пока никаких признаков возможного «Бирюлево» здесь не наблюдается.
Сохранится ли в будущем в нашей стране этнический мир, зависит от
многих факторов.
От терпимости украинцев и от поведения самих иностранцев, от их
желания уважать культуру и традиции нашей страны. Ну и, кончено же, от
правительства, которому необходимо очень тонко подходить к взрывоопасному национальному вопросу.
Елена Зеленая
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В Украину массово хлынули кавказцы с азиатами
Джерело: «Весь Харьков»
http://all.kharkov.ua/news/state/v-ykrainy-massovo-hlynyli-kavkazcy-s-aziatami.html
27.10.2013
Пока многие украинцы мечтают о достойной работе на чужбине,
в нашу страну массово переселяются жители азиатских стран – разумеется, в поисках лучшей жизни…
По официальной информации, только в этом году на территории
страны стали на учет в 1,5 раза больше иностранцев, чем в прошлом.
Самыми активными в этом плане по-прежнему остаются жители
стран бывшего СССР, граждане которых сохранили родственные связи
с Украиной. Ощутимо выросло количество кавказцев и азиатов, которые
переезжают в Украину.
К тому же из Узбекистана до сих пор возвращаются депортированные туда во время войны крымские татары.
Проявляют активность азербайджанцы, причем больше, чем когдалибо. Это связано с тем, что приезжает сначала один, а потом каждый из
приехавших начинает постепенно перевозить в Украину свою родню.
Каждый из ее членов «тянет» за собой других родственников и т. д.
«Азербайджанцы давно занимаются торговлей в крупных городах.
У них сильно выражены семейные и клановые связи, поэтому они и зовут
родных (в Киев, Одессу, Крым),– рассказал журналистам эксперт по международным отношениям Александр Сушко.– И, наоборот, в последние
годы из всех стран Средней Азии массово уезжают славяне – некоренному населению нынче там очень сложно».
Источник: izvestia.kiev.ua

Вихідці з Азії та Африки заміщуватимуть українців
Джерело: Gazeta.ua
http://gazeta.ua/articles/523296
29.10.2013
Замість заохочення міграції з інших країн влада повинна повертати
заробітчан, які виїхали з України,– переконаний голова Руху проти неле25
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гальної міграції 36-річний Ярослав Дунаєв.– За кордоном працюють від
двох до семи мільйонів українців, за різними оцінками.
– Вихідці з Африки чи Кавказу не працюють у нас на будівництвах.
Вони або займаються роздрібною торгівлею, або заробляють на криміналі. Офіційно в Україні на сьогодні є 160 тисяч мігрантів, які мають дозвіл
на проживання. Насправді цю цифру можна помножити на три.
Окрім міжнаціональних проблем, наплив мігрантів із бідних країн нічого не дасть. Якщо когось і впускати, то нехай ця людина вкладає кошти
в економіку – будує заводи, відкриває робочі місця. Ні влада, ні опозиція
проблемою мігрантів займатися не хочуть. Але якщо міжнаціональні конфлікти загостряться, супроти міграції виступить населення. Воно вийде
з-під контролю, як це було у Врадіївці.
Мігранти з Азії та Африки поступово заміщуватимуть українців.
Бо арабські, індійські, африканські сім’ї заводять щонайменше троє дітей,
а наші – одну, і то не кожна. Уряд має заохочувати народжуваність серед
корінного населення.
Молоді матері повинні отримувати пристойні суми «підйомних».
Не тільки грошима, а й дитячим одягом, предметами першої необхідності. Треба викорінити корупцію при прийнятті дитини в дитсадок
та школу. Наступний крок: боротьба з наркоманією та обмеження продажу алкоголю.
Ірина Рибакова

СМИ: в Харькове и Одессе пытаются скрыть
массовые нападения на иностранных студентов
Джерело: «Главное» (Харьков)
http://glavnoe.ua/news/n154556
13.11.2013
О нападениях на иностранных студентов на почве национальной неприязни, которые произошли в Харькове и Одессе, сообщают и арабские,
и израильские издания.
По информации арабоязычного портала Ukrpress, в Харькове с начала ноября текущего года были совершены нападения на пятерых
иностранных студентов из африканских стран. Как отмечает портал со
26

I.

Іноземці

ссылкой на пострадавших, все нападения были совершены «бритоголовыми» – скинхедами.
По информации портала Рanet, аналогичные нападения на иностранных студентов в эти же дни произошли в Одессе. Только в отличие от
Харькова, в Одессе нападению подверглись арабы, некоторые из которых являются гражданами Израиля.
Портал отмечает, что жертвами скинхедов в Одессе стали минимум
48 человек.
По словам студентов (все они – израильские арабы), жертвами неонацистов стали десятки иностранцев, попавших в больницы после побоев.
Одна студентка, чья национальность не уточняется, была изнасилована,
а один студент из Туркменистана был убит, отмечает IzRus.
Как заявил порталу IzRus пресс-секретарь МИД Израиля Игаль Пальмор, прямого обращения от израильских студентов с Украины в ведомство не поступало. О происходящем в Украине в МИД сообщают из посольства, куда приходят жалобы. Посольство уже обратилось в органы
местной власти в городах, где происходили нападения на израильтян,
с требованием принять меры.

В Украине снова нападают на иностранных студентов
Джерело: ИП «Украина по-арабски»
http://arab.com.ua/ru/news/129973
18.11.2013
Сегодня в Сумах студенты-иностранцы устроили забастовку. Они
требовали обеспечить им безопасное пребывание на территории Сум
ского государственного университета. Эти требования стали результатом неоднократных нападений на студентов-иностранцев со стороны
молодых людей в черных одеждах с нацистской символикой (далее – неонацисты), произошедших в Украине за последние полторы недели.
Нападения начались 8 ноября с Харькова, затем 9 и 10 ноября произошли в Одессе и вот теперь переместились в Сумы.
По словам очевидцев в пятницу 15 ноября в Сумах после окончания
матча Украина–Франция студенты-иностранцы, смотревшие прямую
трансляцию матча в торговом центре «Лавина», подверглись нападению
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неонацистов возле выхода из торгового центра. Агрессивно настроенные
молодые люди выкрикивали оскорбительные речи в адрес иностранцев
и провоцировали их на драку.
Студенты вызвали милицию, скорый приезд которой и не допустил
кровопролития.
Однако уже недалеко от общежития иностранных студентов поджидали не менее ста человек неонацистов. Студенты звонили друзьям,
находившимся в общежитии, и просили о помощи. Но даже с учетом пришедших на подмогу, иностранцев было значительно меньше. Неонацисты в очередной раз оскорбляли иностранных студентов и произносили
нецензурные выражения. После этого они напали на студентов, и завязалась драка, которая закончилась лишь после приезда милиции. Примечательно то, что находившаяся в общежитии охрана не вмешивалась,
а лишь наблюдала со стороны.
В результате драки легкие ранения получили несколько человек. Один студент из Ирака с различными травмами был доставлен
в больницу.
Сегодняшнюю забастовку иностранные студенты Сумского государственного университета обещают продолжать до тех пор, пока не
будут задержаны виновники произошедшей драки и обеспечена их без
опасность.

Сумские правоохранители проверяют информацию
об избиении иностранных студентов
Джерело: Telegraf.by
http://telegraf.by/2013/11/sumskie-pravoohraniteli-proveryayut-informaciyu-ob-izbieniiinostrannih-studentov
19.11.2013
В Сумах правоохранители проверяют информацию об избиении иностранных студентов, которое произошло после просмотра футбольного
матча Украина–Франция в пятницу, 15 ноября.
Как сообщили в областном управлении УМВД Украины, сообщения
иностранных студентов по поводу конфликтных ситуаций с местными
жителями находятся на личном контроле начальника милиции Сум.
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Как говорится в сообщении, группа иностранных студентов Сумского
государственного университета обратилась в ректорат вуза с просьбой
защитить их от местных ровесников, которые проявляют к ним агрессивные действия: ругаются, оскорбляют и даже втягивают в драку.
«В течение двух суток в ночное время на линию 102 действительно поступило пять телефонных сообщений от иностранных студентов
о фактах драки между ними и сумчанами. На каждый такой вызов направлялся экипаж милиции. Могу заверить – драк не было, лишь словесные перепалки. Лишь в одном случае действительно пострадал студент,
в которого неизвестный бросил камень.
С целью недопущения возможного обострения ситуации, как это
было во время просмотра футбольного матча в местном развлекательном центре, работники милиции находились по месту вызова до тех
пор, пока там находились иностранные студенты, после чего их сопровождали домой»,– рассказал начальник Сумского отдела милиции Владимир Рапута.

В ректорате же вуза, где учатся заявители, журналистам сообщили,
что студенты сами провоцируют такую ситуацию.
«Мы видим, в первую очередь, вину наших студентов. Они приехали
в Сумы учиться, поэтому в два-три часа ночи должны отдыхать в общежи29
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тии, а не находиться в каком-то другом месте»,– рассказал первый проректор СумГУ Василий Карпуша.
В то же время, как передает корреспондент УНИАН, в понедельник,
18 ноября, около сотни студентов провели акцию в свою защиту под стенами медицинского института СумГУ, среди них был студент-иностранец
с побитым лицом. Теперь студенты-иностранцы собирают в Сумах подписи в свою защиту, чтобы передать их руководству вуза, однако в милицию
с официальным заявлением они до сих пор так и не обратились.
По информации ССО УМВД области, начальник милиции Сум заверил, что вопросы, которые подняли иностранные студенты, берет
на личный контроль, и поручил своим подчиненным встретиться со
студенческим активом вуза и провести проверку каждого такого сообщения.
Источник: korrespondent.net

В Сумах иностранные студенты жалуются
на издевательства банды расистов
Джерело: «Сегодня»
http://www.segodnya.ua/criminal/v-sumah-inostrannye-studenty-zhaluyutsya-naizdevatelstva-bandy-rasistov-476538.html
21.11.2013
Группа расистов в Сумах нападает на парней и девушек восточной
внешности.
В Украине возможно повторение ситуации, как в московском Бирюлево. В Сумах паникуют иностранные студенты: они утверждают, что
в городе появилась банда расистов, которая средь бела дня нападает на
парней и девушек восточной внешности, избивает и забрасывает камнями. Вчера в город даже приехали представители иранского посольства,
а милицейский главк заявил, что создаст специальный оперативный
штаб, который поможет быстро отреагировать на возможные новые
столкновения.
«Мы организовали в Сумах митинг и требуем найти тех, кто избивает
наших соотечественников, на акцию собралось около 250–300 человек,–
рассказал Рони – студент из Турции.– Был случай, когда восемь человек,
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встретив на улице узбекскую студентку, сначала оскорбили ее, а потом
избили. А в больнице лежит студент-иранец, ему камнем разбили голову.
Нападающие выкрикивают, что мы чурки, а Украина – для украинцев, как
Россия – для русских. По вечерам мы стараемся даже не выходить на улицу, все покупки делаем до пяти часов вечера, несколько человек ходят
с побоями, все это дело рук расистов».
«За последние дни было пять звонков в милицию, все – после часа
ночи,– рассказала „Сегодня“ спикер сумской облмилиции Эльвира Биганова.– Студенты жалуются прессе, но к нам с заявлениями почему-то не
обращаются. Подтверждаем, что есть один пострадавший: ему угодили
камнем в лоб. Все остальное – словесные перепалки, конфликты из-за девушки или количества выпитого. Преступлений на расовой почве сейчас
в городе нет. А по мере необходимости наши сотрудники сопровождают
студентов-иностранцев по вечерам домой».

Студент-иранец. Лежит в больнице, ему разбили голову камнем

Неофициально же в МВД признают, что ситуация далека от спокойной.
«Возможно, в Сумах кому-то просто сейчас выгодно расшатать ситуацию и продемонстрировать, что в этом городе иностранцам учиться
и жить опасно. На такие мысли наталкивает то, что якобы пострадав31
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шие не пишут заявлений, не хотят связываться с милицией, допросами и т. п. Когда им предлагают – они отмалчиваются, заставить же мы
их не можем. Кому это может быть выгодно – ответить пока сложно»,–
поделился с «Сегодня» своим мнением один из сумских милицейских
руководителей.
А на сумских форумах неизвестные призывают изгонять чужих из города и страны.
«С чурками нужно поступать, как в России! Не пора ли нам брать вилы в руки?????» – написал пользователь с ником 777 в конце октября.
«Да, вышли все, да, дали чурке по роже и машину в болоте утопили»,– написал пользователь с ником «живи страна…».
Игорь Серов

Иностранный студент из г. Сумы
просит одесских правозащитников о помощи
Джерело: ИА «Одесса-медиа»
http://odessamedia.net/news/odessa/inostrannii-student-iz-g-sumi-prosit-odesskihpravozaschitnikov-o-pomoschi/
20.11.2013
На днях в Международный конгресс по защите прав и свобод граждан «Щит» пришло обращение от студента 5-го курса экономического факультета МГУ г. Сумы Ильяза Овекова из Туркменистана с просьбой о помощи. Об этом сообщил глава конгресса Салех Мухамед Дагер.
Вечером 17 ноября Ильяз Овеков подвергся избиению на одной из
остановок г. Сумы.
«Ко мне подошли около 10 ранее незнакомых молодых людей и спросили о моих друзьях арабах. В свою очередь я ответил, что я не араб и никаких друзей арабов у меня нет. Юноши сразу начали меня бить с возгласами о том, что так вам, „чуркам“, и надо, по-прежнему принимая меня за
араба»,– сообщается в тексте обращения.
Также Ильяз Овеков написал о том, что в это время на остановке находились еще 6 человек, которые «просто стояли и смотрели на происходящее».
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«В результате драки меня случайно выбросило на дорогу, и передо
мной остановились джип и легковая машина. Водители вышеуказанных
транспортных средств остановились, поскольку я был весь в крови. Также они вызвали на место происшествия скорую и милицию»,– сообщает
студент в письме.
Также он уточнил, что после того, как «скорая» доставила его в больницу, он пробыл в ней около часа.
«После я вернулся домой, и мне снова стала плохо. У меня было сотрясение, множество ссадин. В свою очередь милиция никаким образом
так и не среагировала. На сегодняшний день милиция фактически не проводит никаких следственных действий, а меня в райотдел никто так и не
вызвал»,– пишет в заключение Ильяз Овеков и просит активистов Международного конгресса по защите прав и свобод граждан «Щит» оказать
содействие в решении этого вопроса.
«Подобные случаи произошли и в других украинских городах, в том
числе и в Одессе (имеется в виду избиение израильских студентов,–
прим. авт.). Украина – толерантная страна, и такие ситуации не должны
здесь повторяться. Конгресс „Щит“ обязательно примет меры»,– пообещал Салех Мухамед Дагер.

Масова бійка – іноземні студенти
(Харків, листопад 2013)
1. В Харькове иностранные студенты громили киоски
и избивали всех подряд
Джерело: «В городе»
http://kh.vgorode.ua/news/200124-v-kharkove-ynostrannye-studenty-hromyly-kyosky-yyzbyvaly-vsekh-podriad
19.11.2013
Массовая драка произошла вчера в Орджоникидзевском районе
Информация о том, что в ночь с 18 на 19 ноября иностранные студенты начали избивать всех харьковчан, которых встречали на улице, появилась сегодня в Сети.
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– Я вышла в киоск около 23:00 и услышала сильный шум со стороны
остановки,– рассказывает местная жительница Елена Кравченко.– А женщина с балкона кричит: «Не ходите на остановку, там кошмар происходит» (ей с балкона хорошо видна была вся картина).
Навстречу мне шла толпа человек 200 туркменов. А наши мальчики
разбегались по домам, прятались в подъезды.
Нерусские все были с ножами, били киоски, нападали на всех, кого
встречали.
Потом начали останавливать машины на дороге, открывали двери,
выбрасывали водителей и били их.
Очень страшно было находиться даже в квартире, потому что они
кричали, били по домам, что-то в окна бросали. Выходить на улицу страшно даже сегодня.
По словам Елены, милиция около получаса не реагировала на звонки, но потом все-таки приехала.
«Был там в районе 24:00, таки есть движение: машин 20–25 милиция
и беркут, с калашами в брониках, касках висят возле общаг, еще видел
5–6 машин кружат по району.
Несколько групп, человек по 30 носятся по району в спортивных костюмах, немного агресивно настроены, по виду узбеки»,– пишет на одном
из харьковских форумах пользователь chigivara.
Пресс-служба ГУМВД Украины в Харьковской области сообщает, что
конфликт удалось предотвратить оперативно.
– На место происшествия были направлены сотрудники следственно-оперативной группы, наряды патрульной службы, ГАИ и спецподразделения милиции «Беркут».
Оказалось, что между двумя студентами и неизвестными лицами
произошел конфликт, который впоследствии перешел в драку.
Один из жителей студенческого общежития позвал на помощь своих товарищей. В результате на улице вблизи общежития собралось около
100 человек.
С участниками потасовки была проведена соответствующая профилактическая беседа, и юноши спокойно разошлись. Одному студенту была оказана медицинская помощь.
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Очевидец Елена говорит, что неподалеку действительно есть общежитие, где живут иностранцы. Обычно они ведут себя спокойно, но вчера
взбунтовались.
– Наверное, это произошло из-за того, что на остановке с субботы на
воскресенье у нас избили русского мальчика.
Крепко выпивший молодой парень оскорбил одного из нерусских,
началась драка. Лужи крови до сих пор там есть.
Сегодня же они, видимо, решили показать, что они не будут терпеть
нас в нашей же стране.
В общежитии Харьковского национального экономического университета, которое расположено по улице Луи Пастера, 177, нам подтвердили, что ночью на улице действительно орудовали их студенты, но подробности рассказать отказались, ссылаясь на незнание.
– Я только сегодня в 9.00 заступила на смену, подробностей не знаю,–
прокомментировала некая Люда.
Жители соседних домов говорят, что сейчас на остановке и возле общежития много милиции.
Юлия Ворона

Матеріал проілюстровано цією світлиною, взятою з російського
сайту chaspik.spb.ru (Девять участников массовой потасовки в Санкт-Петербурге будут депортированы в Азербайджан, 22.02.2013).
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2. Массовая драка в Харькове:
мусульман возмутили оскорбления Аллаха
Джерело: 15MINUT.UA
http://15minut.org/article/massovaja-draka-v-harkove-musulman-vozmutili-oskorb
lenija-allaha-video-2013-11
20.11.2013
В Харькове вчера произошла массовая драка с участием украинских
и иностранных студентов. Поводом для конфликта стали оскорбления
религиозного характера.
По данным ТСН, в драке принимали участие около сотни молодых
людей. Студенты-мусульмане (большинство – из Туркменистана) пояснили, что украинцы начали первыми и стали выкрикивать что-то обидное
об Аллахе.
Милицейское расследование по данному [случаю] еще продолжается.
Правоохранители должны дать ответ на вопрос, была ли в беспорядках сугубо религиозная основа, или у них были еще какие-то другие
причины.
Харьковский телеканал АТН уточняет, что драка произошла на бульваре Ивана Каркача. Некорректные замечания местных о Пророке заставили перейти от слов к кулакам, рассказали журналистам студенты-мусульмане.
«Они орали там насчет пророка Аллаха. Ну, насчет Аллаха мы не можем просто так стоять, посмотреть на пацанов, там. Это нельзя никак кричать»,– сказал один из студентов.
Начальник Харьковского городского управления милиции Игорь
Болюх сообщил, что на место инцидента были направлены аж 19 нарядов. «И поэтому это быстро локализировали, спрофилактировали.
Никаких волнений, никаких происшествий мы не дали развить их»,–
сказал он.
Медицинская помощь, по словам правоохранителей, понадобилась
только одному из студентов. Инцидент занесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 – умышленное легкое телесное повреждение.
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3. «Иностранные студенты ХНЭУ им. С. Кузнеца
в массовых беспорядках на Роганском жилмассиве
не участвовали
Администрация Харьковского национального экономического
университета имени Семена Кузнеца выражает обеспокоенность по
поводу искажения фактов и инсинуаций относительно событий, произошедших 18 ноября 2013 года недалеко от общежития № 2, расположенного по ул. Луи Пастера, 177 и заявляет, что иностранные студенты
университета в массовых беспорядках, о которых писали некоторые
СМИ, не участвовали.
Сейчас разбирательство инцидента ведет Главное управление Министерства внутренних дел в Харьковской области.
В общежитиях, как и в университете в целом, где обучаются граждане из 38 стран мира, бытовые, этнические, религиозные конфликты между украинскими и иностранными студентами, как и между последними,
отсутствуют.
18 ноября в районе общежития № 2 ХНЭУ им. С. Кузнеца между
двумя студентами и неизвестными лицами произошел конфликт, который впоследствии перешел в драку, однако благодаря своевременному реагированию сотрудников милиции ситуацию удалось быстро
локализовать.
Сегодня утром некоторые СМИ распространили сфабрикованную
информацию о том, что иностранные студенты ХНЭУ им. С. Кузнеца устроили погром на Роганском массиве, избивая всех прохожих подряд, при
этом иллюстрировали событие фотографией массовой потасовки студентов в Санкт-Петербурге, которая произошла 22 февраля 2013 года. Фото
было взято с сайта www.chaspik.spb.ru.
В связи с возникшими обстоятельствами и во избежание провокаций в университете была проведена беседа проректора университета и представителей Главного управления МВД в Харьковской области
с иностранными студентами.
Сегодня все студенты Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, включая иностранных граждан,
весь день провели на занятиях».
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4. Працівникам міліції вдалося швидко припинити конфлікт
між студентами
Джерело: Сайт ГУМВС України в Харківській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/kharkiv/uk/publish/article/96934
19.11.2013
18 листопада близько 22-25 від оператора «102» до чергової частини Орджонікідзевського РВ міста Харкова надійшло повідомлення
про те, що на бульварі Івана Каркача відбувається бійка між молодими
чоловіками.
На місце події булі направлені працівники слідчо-оперативної групи,
наряди патрульної служби, ДАІ та спецпідрозділу міліції «Беркут». Правоохоронцями було встановлено, що між двома студентами та невідомими
особами стався конфлікт, який згодом перейшов у сутичку. Один із мешканців студентського гуртожитку покликав на допомогу своїх товаришів.
В результаті на вулиці поблизу гуртожитку зібралося близько 100 осіб.
Завдяки своєчасному реагуванню працівників міліції на повідомлення,
ситуацію вдалося швидко локалізувати.
З учасниками зібрання була проведена відповідна профілактична
бесіда і юнаки спокійно розійшлися у своїх справах. Одному студенту була надана медична допомога.
Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
ознаками ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального
кодексу України. Наразі правоохоронці проводять усі необхідні процесуальні заходи.
ВЗГ ГУМВС України в Харківській області

5. Массовые беспорядки на окраине Харькова.
Местные жители уверены, что это месть за избитого студента
Джерело: Медиа группа «Объектив», Харьков
http://www.objectiv.tv/191113/90373.html
19.11.2013
В Харькове разгорается межнациональный конфликт. Около сотни
иностранных студентов накануне вечером устроили погром на улице.
Вот только у правоохранителей и местных жителей информация расхо38

I.

Іноземці

дится. В милиции уверяют, что драку удалось пресечь, очевидцы рассказывают о массовых беспорядках
Елена Кравченко, очевидец: Бежали, кричали, визжали, сносили
все, что видели. Кого видели, встречали из русских, они били.
Массовую драку накануне вечером Елена видела своими глазами.
Она живет в самом эпицентре – на перекрестке бульвара Ивана Каркача
и улицы Луи Пастера. Девушка рассказывает, как вышла в магазин за молоком, но соседка из окна крикнула: «Беги!». Тревога вмиг охватила всех
местных – прятались по подъездам, закрывали окна и двери.
Елена Кравченко, очевидец: Они вышли на дорогу. Останавливались машины, водители просто останавливались, чтобы не сбить их, а они
открывали двери в машине, вытаскивали водителя и били.
Местные жители уверяют: это была месть. В ночь с субботы на воскресенье здесь избили иностранного студента. Татьяна – она консьержка
в подъезде соседнего дома – показывает лужи крови и растерзанные вещи. Женщина тогда сама вызывала милицию и скорую.
Татьяна Босенко, очевидец: А потом же они поразбежались, я же
стала кричать: «Что ж вы, говорю, делаете? Убиваете человека»! Они поразбежались, эти друзья, которые остались вместе с ним, они его взяли
и перенесли на скамейку.
В округе говорят, что именно после этой кровавой драки иностранцы и решили мстить. Время назначили – вечер понедельника.
Чтобы предотвратить массовую драку, комендант общежития якобы
даже двери блокировала. Но иностранные студенты повыпрыгивали из
окон, наломали палок в посадке через дорогу и бросились громить все
вокруг.
О погроме здесь говорят все. А вот в милиции информацию о том,
что массовая драка таки была – опровергают. В райотделе уверяют, что
под окнами общежития и правда собралось около сотни иностранцев, но
погром удалось пресечь.
Ольга Белых, инспектор по связям с населением Орджоникидзевского райотдела милиции: Благодаря своевременным грамотным действиям правоохранителей конфликт удалось локализовать. После проведенной беседы и необходимых профилактических
мероприятий, все участники произошедшего разошлись по местам
своего жительства.
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Студенты общежития экономического университета общаются неохотно, своих имен не называют, о произошедшем говорят сухо. Якобы,
местные посягнули на святое.
С тем, что местные парни сами часто задирают иностранцев, соглашаются и сами жители.
Татьяна Босенко, очевидец: Вообще, вот эти наши подростки виноваты – они их первые трогают, первые занимают, первые – все.
Любовь Оболенцева, уборщица в общежитии: Вон, вышел мальчик сюда хлеба купить – они у них деньги требуют! Они ж не работают
нигде!
Люди уверяют, что стычки между местными и студентами происходят постоянно. Несколько раз просили, чтобы в общежитии постоянно
дежурил милиционер. Но пока – безрезультатно.
Лидия Калинина

6. Харків є безпечним та інтернаціональним
студентським містом
Джерело: Сайт ГУМВС України в Харківській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/kharkiv/uk/publish/article/97175
20.11.2013
На цьому наголосили представники служб та підрозділів харківської
міліції, які зустрілися сьогодні зі студентами з 38 країн світу, що навчаються в Харківському національному економічному університеті. Мешканці гуртожитку саме цього вишу опинилися в епіцентрі уваги усіх ЗМІ
протягом останніх днів.
Поспілкуватися з правоохоронцями прийшло майже 200 юнаків
та дівчат різних національностей.
Харків вже давно по праву називають студентським містом. На теперішній час у 69 вищих навчальних закладах здобувають освіту тисячі
студентів з різних міст України та майже 17 тисяч студентів з усіх країн
світу.
Працівники міліції Харківщини завжди опікуються питаннями безпечного перебування іноземних громадян на території міста.
Для уникнення будь-яких непорозумінь між студентами, що навчаються в вузах Першої столиці, керівництвом Головного управління
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МВС України в Харківській області було прийнято рішення зустрітися
зі студентами Харківського національного економічного університету,
в якому навчаються громадяни з 38 країн світу.
До вишу прибули заступник начальника ХМУ ГУМВС України в Харківській області полковник міліції Олександр Гапура, заступник начальника Орджонікідзевського РВ підполковник міліції Олег Марченко, представники кримінальної міліції у справах дітей, Управління громадської
безпеки, головний спеціаліст по роботі з іноземними громадянами та студентами відділу по роботі з об’єднаннями громадян Харківської міськради Андрій Салінков.
На початку заходу заступник начальника Харківського міського управління полковник міліції Олександр Гапура нагадав присутнім про
нещодавній приклад оперативного реагування правоохоронців на повідомлення про конфлікт за участю студентів.
Завдяки своєчасному втручанню працівників міліції, непросту ситуацію вдалося швидко владнати.
З огляду на нещодавні події, працівники міліції закликали присутніх
завжди дотримуватися чинного законодавства, та своєчасно звертатися до органів внутрішніх справ у разі виникнення будь-яких правових
питань.
– Сьогодні міліція розраховує на готовність студентської аудиторії до
відкритого та щирого діалогу, налагодження дієвої співпраці в важливих
питаннях забезпечення комфортних умов проживання іноземних громадян на території нашої завжди гостинної держави,– зазначив полковник
міліції Олександр Гапура.– В свою чергу ми сподіваємось на таке же розуміння з боку іноземних громадян та їхнє поважне ставлення до діючого
законодавства.
Чимало питань різного характеру надійшло до міліціонерів під час
відвертого спілкування зі студентами.
Проректор вишу Володимир Вєрмашенко висловив подяку представникам міліції за небайдужість до проблем студентської молоді. Зокрема він підкреслив, що керівництво обласної міліції без вагань відгукнулось на пропозицію створити у гуртожитку кімнату охорони та вже
виділило з числа особового складу дільничного, який слідкуватиме
за порядком.
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У свою чергу представники міліції порадили керівництву ХНЕУ встановити на фасадах університету та гуртожитку додаткові вуличні камери
відеоспостереження.
ВЗГ ГУМВС України в Харківській області

7. Чи були заворушення з боку іноземних студентів у Харкові?
Джерело: Права людини в Україні (ХПГ)
http://khpg.org.index.php?id=1384908151
20.11.2013
ЗМІ повідомляють: близько сотні іноземних студентів напередодні
ввечері влаштували у Харкові безлад на вулиці. Ось тільки у правоохоронців і місцевих жителів інформація розходиться. У міліції запевняють,
що бійку вдалося припинити, очевидці розповідають про масові заворушення.
Повідомлення на офіційному сайті ГУМВС України в Харківській області виглядає досить дивно:
«18 листопада близько 22-25 від оператора „102“ до чергової частини Орджонікідзевського РВ міста Харкова надійшло повідомлення
про те, що на бульварі Івана Каркача відбувається бійка між молодими
чоловіками.
На місце події булі направлені працівники слідчо-оперативної групи,
наряди патрульної служби, ДАІ та спецпідрозділу міліції „Беркут“.
Правоохоронцями було встановлено, що між двома студентами та
невідомими особами стався конфлікт, який згодом перейшов у сутичку.
Один із мешканців студентського гуртожитку покликав на допомогу
своїх товаришів.
В результаті на вулиці поблизу гуртожитку зібралося близько
100 осіб. Завдяки своєчасному реагуванню працівників міліції на повідомлення, ситуацію вдалося швидко локалізувати.
З учасниками зібрання була проведена відповідна профілактична бесіда і юнаки спокійно розійшлися у своїх справах. Одному студенту була надана медична допомога».
Натомість, місцеві жителі розповідають, що бачили натовп іноземців,
які «бігли, кричали, верещали, зносили все, що бачили, били…».
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З чого б це іноземцям (за словами очевидців – вихідцям з країн Середньої Азії) ні з того ні з сього вдаватися до таких безладів?
Тутешні мешканці запевняють: це була помста. У ніч з суботи на неділю тут побили іноземного студента. Досі на місці події залишились калюжі
крові та розтерзані речі.
З тим, що місцеві парубки самі часто задирають іноземців, жителі погоджуються. При цьому зазначають, що сутички між місцевими та студентами відбуваються нерідко.
Цікаво, що після того, як зазначене заворушення стало надбанням
гласності, й про нього сповістили засоби масової інформації, керівницт
во Харківського національного економічного університету імені Семена
Кузнеця виступило з офіційною заявою про те, що «іноземні студенти
університету в масових заворушеннях, про які писали деякі ЗМІ, не брали участь».
Очільники вишу запевняють: «18 листопада в районі гуртожитку
№ 2 ХНЕУ ім. С. Кузнеця між двома студентами та невідомими особами
стався конфлікт, який згодом перейшов у бійку, однак завдяки своєчасному реагуванню співробітників міліції ситуацію вдалося швидко локалізувати».
Проте навіть подана таким чином інформація про конфлікт аж ніяк
не стикується з міліцейським повідомленням про близько 100 осіб, які
«зібралися на вулиці поблизу гуртожитку».
Така «поза страуса з головою у піску» та замовчування проблемної ситуації сьогодні аж ніяк не сприятиме розв’язанню її у майбутньому.
Необхідно, в першу чергу, забезпечити безпеку і громадський порядок у районі, де навчаються та мешкають іноземні студенти, що унеможливить неконтрольовані протестні дії з їх боку.
Юрій Шершень

8. Додаток (джерело невідоме)
За НЕОФІЦІЙНОЮ інформацією (отриманою з інсайдерських джерел
у міліції – офіційну, якщо надіслати запит, можна чекати 20 робочих днів),
все виглядало приблизно так: іноземці чіплялися до 2-х місцевих дівчат.
Ті поскаржилися своїм друзям.
43

Злочини на ґрунті ненависті в Україні

Друзі – раді старатися – накинулися на іноземців. Відбулася бійка. Хто
кого побив – важко сказати.
Але, з огляду на те, що напад здійснили місцеві, а також те, що останні
написали на стіні гуртожитку щось на кшталт «Аллах – поганий», іноземці
це сприйняли як образу.
І висипали на вулицю у кількості понад 100 чол. Думаю, що перебільшують ті «очевидці», які розповідають, що розлючені іноземці били геть
усіх, однак применшують і самі іноземці, які кажуть, що це було ледь не
«мирне зібрання».
В результаті постраждали вже місцеві.
Зараз у гуртожитку фактично запроваджено «комендантську годину» – постійно чергують міліцейські наряди, іноземцям наполегливо рекомендують увечері з будинку не виходити.
Цей мікрорайон населений молодими гопниками – факт. Але, на
жаль, говорити, що іноземні студенти завжди поводяться ввічливо й толерантно – не доводиться.

В центре Харькова арабы устроили ДТП
и бросались на очевидцев
Джерело: «Сегодня»
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/v-centre-harkova-araby-ustroili-dtp-i-bro
salis-na-ochevidcev-477677.html
26.11.2013
Сегодня в 9:15 возле гостиницы «Мир» произошла авария, которая
едва не закончилась дракой.
Как рассказал нам инспектор отдела горуправления ГАИ Дмитрий
Мусиенко, двое арабов на черном BMW въехали в припаркованный автомобиль Samand, за рулем которого находилась девушка.
Однако через полчаса после происшествия один из арабов начал бросаться на очевидцев, которые не давали им скрыться с места ДТП.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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В Харькове пьяные марокканские студенты
устроили аварию, а затем цирк на дороге
Джерело: Автополигон.инфо
http://avtopoligon.info/news/v-kharkove-pyanye-marokkanskie-studenty-ustroiliavariyu-zatem-tsirk-na-doroge-video.html
27.11.2013
Данное видео было снято в г. Харьков. Вот что пишет автор: «Пьяные марокканские студенты совершают ДТП с припаркованной машиной моего коллеги и уезжают. В припаркованной машине на задних
сидениях дремала девушка, которая успевает запомнить литовские
номера GEL 417.
Через тридцать минут выхожу покурить и вижу, как эти два
утырка толкают свой заглохший пепелац и вижу – GEL 417!!! Ну и понеслась!»
«Но это еще не все. После того, как эвакуатор забрал их тазик
и ГАИ уехало, эта мразь достала нож! В итоге был загнан в свою общагу и вызвали наряд ППС. Кое что снять удалось, но закончилась карта
памяти».

Туркмен на «Мерседесе» снес забор на проспекте Ленина
и спрятался от милиции в общежитии
ХНУ им. Каразина
Джерело: www.057.ua (Сайт города Харькова)
http://www.057.ua/news/442595
20.12.2013
Сегодня в результате ДТП уничтожено ограждение на разделительной полосе на пересечении пр. Ленина и ул. Отакара Яроша. Как оказалось, виновником стал туркмен – студент ХНУ им. Каразина, который по
сле аварии спрятался от милиции в общежитии.


Відео за посиланням.

45

Злочини на ґрунті ненависті в Україні

Как рассказал начальник ГАИ Дзержинского района Владимир Белодед, правонарушитель повредил три секции ограждения, передают
в пресс-службе Харьковского городского совета.
По его словам, марку автомобиля удалось установить по его обломкам, а личность водителя опознали свидетели происшествия.
Виновником ДТП стал житель Туркменистана, студент второго курса
Харьковского национального университета им. В. Каразина, машину которого, марки Mercedes S-класса, обнаружили через пару часов у студенческих общежитий в том же районе.
Как сообщил начальник отдела ГАИ в Харькове Владлен Усенко, сейчас сотрудники автоинспекции составляют на водителя административный протокол не только за правонарушение, но и за то, что тот скрылся
с места преступления.
Позже протокол направят в Дзержинский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Владлен Усенко подчеркнул, что молодой человек уже дважды за последний месяц нарушал правила дорожного движения.
Директор СКП «Харьковзеленстрой» Николай Блуд отметил, что виновник ДТП повредил три секции ограждения, но поскольку они взаимосвязаны между собой – коммунальщики заменят шесть.
Общая сумма материального ущерба составила около 10 тысяч
гривен.

Студенту Олаолу Сунками Феми вынесли приговор
Джерело: «Восточный Вариант»
http://v-variant.lg.ua/lug_obl/public/74196-studentu-olaolu-sunkami-femi-vynesliprigovor.html
01.04.2014
Сегодня, 1 апреля 2014 года, в Ленинском районном суде в Луганске вынесли приговор для нигерийского студента Олаолу Сунками Феми.
Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала представитель правозащитного центра «Поступ» Юлия Красильникова.
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В частности, суд приговорил Олаолу к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.
Кстати, студент собирается обжаловать приговор.
Отметим, что прокурор требовал для подсудимого 11 лет лишения
свободы.
Напомним, как сообщалось ранее, по словам очевидца происшествия, 5 ноября 2011 года четверо молодых людей и две девушки атаковали
иностранных студентов в подъезде дома.
Нападавшие выкрикивали в адрес нигерийских студентов оскорбления на расовой почве, повалили на землю, били ногами и бросали в них
камнями. Олаолу Сунканми Феми удалось подняться, и он стал обороняться горлышком разбитой бутылки.
Нападавшие отступили, но как только на место происшествия приехала милиция, агрессивная луганская молодежь вдруг превратилась
в пострадавших, вследствие чего Олаолу Сунканми Феми были выдвинуты обвинения в покушении на убийство граждан Украины Гаман В. И.,
Леменчука Д. Ю., Лободы А. С. и Пашковой И. Р.
Отметим также, что ранее в прокуратуре заявляли, что драка
со студентом-нигерийцем в Луганске произошла не на почве расовой
неприязни.

Одеські правоохоронці викрили групу іноземців,
які під час нападу на валютника вбили його сина
Джерело: Сайт ГУМВС України в Одеській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/odesa/uk/publish/article/207570
29.12.2014
Троє невстановлених осіб неслов’янської зовнішності вчинили озброєний розбійний напад на приватного підприємця, з метою заволодіння його
портфелем з великою сумою грошей. Валютника госпіталізовано до медичного закладу. Син підприємця, який вибіг припинити протиправні дії
зловмисників, загинув від ножа одного з нападників.
В міліцію повідомлення про вчинення протиправних дій в одному
з районів міста надійшли впродовж п’яти хвилин від двох різних людей.
Перший повідомив, що по провулку Картамишевському відбувається бій47

Злочини на ґрунті ненависті в Україні

ка. В той час коли слідча бригада вирушила на місце події, зателефонував
другий небайдужий громадянин та повідомив, що на вулиці Комітетській
підрізали чоловіка.
На місці події було встановлено, що близько половини восьмої вечора троє невстановлених осіб, перебуваючи на подвір’ї будинку по вулиці Комітетській, здійснили розбійний напад на приватного підприємця.
Вони, спричинивши жертві тяжкі тілесні ушкодження у вигляді ножових
поранень, заволоділи чужим майном. Син потерпілого помітив з вікна
бійку, вибіг із будинку, аби припинити протиправні дії невстановлених
осіб та допомогти батьку. Двоє чоловіків наздогнали нападників. Поранений підприємець повалив на землю одного з підозрюваних, після чого
почалась бійка. В цей час інший нападник завдав сину підприємця ножові
поранення, несумісні з життям. Молодий чоловік помер на місці. Його
батька було доставлено до медичного закладу.
Зі слів потерпілого, стало відомо, що у портфелі, яким заволоділи нападники, знаходились гроші у сумі біля ста тисяч доларів США.
«Впродовж доби правоохоронцями було затримано двох громадян
однієї з країн пострадянського простору,– зазначив заступник начальника – начальник кримінальної міліції ГУМВС України в Одеській області
полковник міліції Дмитро Головін.– Зловмисники відносяться до етнічної
злочинної групи, яка здійснювала на території Одеси та області тяжкі та
особо тяжкі злочини. Двоє злочинців затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України».
Слідчим слідчого відділення Малиновського РВ розпочаті кримінальні провадження, передбачені ч. 4 ст. 187 (розбій) та за ч. 2 ст. 115 (умисне
вбивство) Кримінального кодексу України. Малиновським районним судом м. Одеси їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі працівниками міліції вживаються заходи щодо затримання
третього учасника нападу, а також здійснюється повний комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення причетності
вказаних осіб та їх подільників до інших злочинів на території Одеси
та області.
ВЗГ ГУМВС України в Одеській області
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Потемкинскую лестницу атаковали цыгане
Джерело: Odessit.ua
http://www.odessit.ua/news/crime/15260-potemkinskuyu-lestnicu-atakovali-cygane.
html
01.07.2013
По сведениям местных продавщиц, цыгане по утрам приезжают
с посёлка Котовского и стоят на Потемкинской до самого вечера. Проживают гадалки на улице Кишинёвской в частном секторе, где у них разбит
целый штаб.
«Это довольно большое двухэтажное здание. Там живет целый табор
цыган. Старшие официально нигде не работают. Дети все время подворовывают что-то у соседей»,– рассказала Светлана, продавщица с Добровольского.
Гадальный бизнес на Потёмкинской процветает давно.
Милиция на все обращения одесситов никак не реагирует, тем не
менее цыганки довольно часто агрессивно настроены по отношению
к продавцам местных лотков и отдыхающим. Старушки в пестрых платках ругаются матом хуже сапожника, проклинают ни в чём не повинных людей до пятого колена, а иногда просто беспардонно пытаются
обворовать.
Оксана Александрова

Комментарий посетительницы сайта:
Ева, 2 июля 2013. Просто деваться от них некуда в городе.. Облава какая-то нахальная.. Ведут себя нагло.. При отказе дать милостыню
начинают что-то бормотать угрожающее.. Портят настроение и день
в лучшем случае…
02.07.2013
«Одесские цыгане орудуют на Потемкинской лестнице»
(«ИА Репортер, Украина, Одесса»:
http://www.reporter.com.ua/news/y82/)
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Цыгане терроризируют
Одесскую область
Джерело: «За Одессу – городской информационный ресурс»
http://zaodessu.info/region/kriminal/950.php
11.07.2013
Жители Измаильского р-на попали под удачный заработок женщин
цыганской национальности.
Об этом сообщил специалист по связям с общественностью Измаильского горотдела милиции Дмитрий Иванов.
Первое заявление в Измаильский ГО поступило 8 июля от жительницы с. Утконосовка. 72-летняя женщина сообщила о том, что около 13:30 ч.
к ней в дом пришли две женщины цыганской национальности и начали
предлагать свои услуги.
Они уверяли, что могут предсказать судьбу, снять порчу или просто
погадать на счастье.
И, конечно же, попросили за свою «работу» деньги. Цыганки настолько зазомбировали пенсионерку, что она вынесла из дома все свои сбережения.
От пожилой женщины «гадалки» получили 500 долларов, 2800 грн.
и, в качестве бонуса, золотые сережки. Когда обманутая пенсионерка
«очухалась» и поняла, что отдала цыганкам почти 8 тыс. грн., было уже
поздно.
Аналогичная ситуация произошла на следующий день, 9 июля, в селе Озерное.
События разворачивались по тому же сценарию: две женщины цыганской национальности предложили свои услуги 31-летней местной жительнице.
На этот раз цыганкам удалось «заработать» 400 евро, 100 долларов,
880 грн. и золотые украшения хозяйки.
На данный момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия по
поимке цыганок.
Руководство Измаильского горотдела милиции обращается к жителям и гостям города и р-на с просьбой быть бдительными и не поддаваться на уловки преступников!
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Одесская милиция отбила от цыган ребенка-инвалида
Джерело: «Рупор Одессы»
http://rupor.od.ua/news/Odesskaya-miliciya-otbila-ot-cygan-rebenka-inval-027000/
15.07.2013
Эксклюзив Рупора Одессы
Дикая история произошла сегодня вечером в Кировском (Старобазарном) сквере Одессы.
Толпа цыган пыталась похитить мальчика-инвалида.
Только неравнодушное отношение отдыхающих после рабочего
дня одесситов спасло ребенка. И, конечно, вовремя вызванный наряд
милиции.
Необходимо отметить действия правоохранителей, буквально отбивших ребенка у озверевших цыган, которые явно надеялись использовать физические недостатки мальчика в корыстных целях.
В настоящее время лейтенант милиции охраняет ребенка до приезда родителей.
Как выяснил корреспондент «Рупора Одессы», мальчика зовут Сережа, ему 13 лет (выглядит гораздо младше), инвалид детства.
Когда-то семья жила на ул. Успенской, а сейчас переехала на ул. Академика Заболотного. Но, Сережа приезжает в сквер, чтобы встретиться с друзьями детства и никогда не мог представить, что такое может
случиться.
P. S. Кировский сквер… когда-то здесь была цветочная клумба с гномами и много детских билбордов (правда, таких слов тогда не знали),
на них были напечатаны замечательные стихи А. Барто и С. Маршака.
До 10 лет детей катали на пони за 10 копеек…
Сквер постепенно обрастал торговыми точками, на месте клумбы
появился атаман Головатый, вместо летнего кинотеатра вырос павильон
по продаже цветов, на месте бассейна с золотой рыбкой – парковка машин, а там, где стояла любимая скамейка – бювет… много грязи, собак, но
радует, что еще не окончательно перевелись настоящие одесситы.
Валентин Евтушенко
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17.07.2013 «Цыгане в парке на людях пытались похитить ребенка-инвалида» («За Одессу» – городской информационный ресурс:
http://zaodessu.info/news/proisshestviya/1026.php)
17.07.2013 «Цыгане пытались украсть ребенка в центре Одессы»
(«ИА Репортер, Украина, Одесса»:
http://www.reporter.com.ua/news/6v7/)

В Киеве разбили табор закарпатские ромы,
приехавшие на заработки
Джерело: Подробности-ТВ
http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2013/07/17/917927.html
17.07.2013
До Києва масово переселяються закарпатські роми. Вони розбили
табір у районі Голосієва. Кажуть – приїхали сюди на заробітки, бо там,
де жили раніше, роботи немає жодної.
Але місцевим мешканцям таке сусідство явно не до вподоби. Вони навіть просили розібратись в усьому міліцію, але там лише розвели руками.
Що не влаштовує сусідів – розбиралася Галина Тимощук.
Лиса гора. Чудова природа. От тільки люди, що оселилися там, у яру,
спокою пані Раїсі не дають.
– Вот тут они ходят, а рылся, можете посмотреть, от там рылся,
копали. Здесь у нас очень много было металла.
Мешканці цієї вулиці бояться крадіжок і антисанітарії. Адже тепер із ромами доведеться ділити не лише район, а й громадський
транспорт.
Юлія Резнік, мешканка Києва:
– Они валяются на асфальте, сидят, милостыню просят, и потом
ездят в наших маршрутках, где ездят наши дети. Реально страшно,
что ты прикасаешься, берешь те же деньги, прикасаешься за поручень –
это ужас.
Жінки переконують – викликали міліцію, аби та виселила звідси небажаних сусідів.
Натомість правоохоронці лише відзвітувались.
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Юлія Мусташ, прес-офіцер Голосіївського районного управління МВС:
– Це територія голосіївського району, але вона не є приватна і вони
можуть там бути. І ми виселити їх не маємо жодних законних підстав.
Офіційних скарг до нас не надходило.
Ми завітали до табору. Однак більшість ромів категоричні – знімати
не можна. Кажуть: наш візит – це вже погана прикмета.
– Они боятся, что из-за этого будет хуже.
Переконують – вони не крадуть. Копійку заробляють самотужки.
У Закарпатті роботи немає, тож приїхали сюди.
– Это все мозоли, а на зиму надо приготовить – что будем зимой
есть?
Основний заробіток – метал, який дістають із землі.
На підтвердження нас навіть пускають у табір, щоправда, без камери.
– Если бы мы крали, мы бы тут не копали. Я бы пошел, вкрал, и дома
сидел бы, ел бы.
В халабудах під клейонкою туляться і діти, і дорослі. Тут разом і кухня,
й імпровізовані кімнати.
До цього табору приходять і волонтери.
Кажуть – умови дійсно жахливі. Зате самі люди – відкриті й не
агресивні.
Ніколєтта приїхала із Рима. Говорить – у її країні теж чимало ромів,
однак ставлення до них – інше.
Ніколєтта Далєссандро, волонтер із Рима:
– Я думаю, что двести людей, среди которых больше ста – это дети,
не могут никаким образом мешать столице, где и работает больше три
миллиона жителей. Мне кажется, тем более они временно приезжают
сюда, как многие жители этой столицы временно уезжают куда-то с той
же самой целью – улучшать свою жизнь.
Роми ж кажуть: може б, і пішли на роботу, та їх ніхто не візьме. Тому
лишається одне – кочувати. І вже за тиждень-другий цей табір планує рушити далі.
Галина Тимощук, Микита Ісайко, Павло Лисенко,
Новини, телеканал «Інтер»
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Закарпатские цыгане захватили землю
под самовольное строительство
Джерело: Подробности-ТВ
http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2013/07/28/920168.html
28.07.2013
Государство в государстве. В Закарпатском Хусте ромы захватили
6 гектаров земли и самовольно строят там лачуги. В горсовете – не могут найти на них управы. Созывают экстренные совещания. А ромы плачут – негде жить. В гости к ним ездила – Алла Матюшок.
– Я, жінка та троє діточок.
– А де ви спите?
– Я тут, а жінка з дітьми тут.
Доски, оббиты фанерой и клеенкой, внутри ковры. Эту лачугу на окраине Хуста Роман построил сам. И он, и его жена прописаны в городе,
у родителей. Но там многодетной семье места нет.
– Нігде куда ся дівати, мусимо десь з цими дітьми, де йти на вулицю?
Куда йти? Поженилися і сяк ми сюда перейшли жити.
Ни света, ни тепла, ни воды. В таких условиях на окраине Хуста проживают более трёхсот ромов. Большинство из них – дети.
– Там тоже строяться помало, тут тоже, сусідка.
Алла Матюшок, корреспондент:
– Из досок, картона и шифера. Таких самовольных построек в Хусте
около 60. Первые жители,– говорят ромы,– начали селиться здесь 5 лет
назад. Семьи увеличивались, жить было негде, а город землю не выделял.
Чиновники требовали за землю деньги, говорит Елизавета.
Елизавета Славита:
– Просили від мене грошей. Грошей-грошей. Доларів. В очереді треба
стояти кажуть по 10 років по 15. Ну єслі у вас є кошти заплатити то буде
за пару місяців. Тракторами хотіли нас виселити звідси.
Цыгане рассказывают – земля, на которой они расположились,–
уже продана киевским бизнесменам. А им предложили переселиться
в табор. Вот на эту улицу. Но приткнуться здесь негде – дома стоят
вплотную.
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Иван Макула, председатель общины ромов хустского районного общества:
– Тисячу людей. З 45-го року. Де їх тут на табор.
– При войні так не жили.
Ромы просят узаконить захваченные участки и провести сюда хотя
бы электричество. Чтобы дети могли делать уроки. С 2005 года они ходят
в местную школу. Но эти земли им не достануться – заявили в мэрии.
Николай Аннишинец, заместитель городского головы Хуста:
– Роблять на цьому бізнес. Захоплюють ділянки, будують споруди
потім їх перепродують тим що приїзджають, захоплюють знову і знову.
Виділятися земельні діялнки якщо будуть то тим особам які потребують
і які перебувають в черзі.
Сносить постройки бульдозерами не будут,– обещают чиновники,
и уверяют – эту землю никому не продавали. Но если ромы не разъедуться по местам прописки – у них отберут детей. Ведь большинство цыган
проживают на «детские» деньги.
Николай Аннишинец, заместитель городского головы Хуста:
– Якщо немає можливості утримувати дітей, значить тоді діти будуть передаватися у відповідні установи.
Мэрия намерена подать на цыган в суд. За самозахват земель. А если
они не уйдут – в суде будет решаться уже детский вопрос.
Алла Матюшок, Василий Меновщиков,
«Подробности», телеканал «Интер»

В Берегові роми побили охоронців
Джерело: BEREGSZÁSZ
http://www.beregszasz.com.ua/index.php/b-n-z-s-br-kryminal/55-kryminal-berehovo/
1830-v-berehovi-romy-pobyly-okhorontsiv
30.07.2013
Нещодавно до Берегівського РВ звернувся 40-річний житель нашого
міста.
Перебуваючи на роботі, а працює він охоронцем на одному з винзаводів, разом зі своїм напарником побачили, як група людей ромської
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національності забралася на територію їхнього об’єкту. На прохання
звільнити територію роми почали висловлюватись нецензурною лайкою,
а один з них вихопив у охоронця пневматичну ґвинтівку і почав нею наносити удари охоронцям. На даний момент відкрито кримінальне провадження та проходить процес встановлення осіб, які скоїли даний злочин.

Цыгане обвиняют одесских правоохранителей
в предвзятом отношении
Джерело: «Трасса E95»
http://trassae95.com/all/news/2013/08/01/cygane-obvinyayut-odesskih-pravoohrani
telej-v-predvzyatom-otnoshenii-8563.html
01.08.2013
Милиция, прокуратура и суд на протяжении уже 5 лет не могут довести до завершения расследование крайне жестокого убийства ром
ского юноши, которое произошло в селе Великодолинское Овидиопольского района Одесской области.
Цыганская община утверждает: дело затягивают из-за национальности погибшего.
Как сообщил Глава правления ромской общины в Одесской области Сергей Ермошкин на пресс-конференции в четверг, преступление
было совершено в октябре 2008 года. 17-летнего рома Максима Роту
35 раз ударили ножом в лицо и шею. После убийства над телом погибшего надругались.
Главный подозреваемый в убийстве – житель Великодолинского
вскоре был задержан на границе Одесской области и Молдавии. Было
начато уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – «Убий
ство». Убийца был взят под стражу. По словам представителей цыганской
общины – на этом этапе расследование фактически «заглохло».
После введения нового Уголовно-процессуального кодекса, решением суда от 4 июля нынешнего года убийца вовсе был освобожден под
подписку о невыезде.
«Скорее всего, это связано с тем, что убили цыгана. Я могу перечислить десятки преступлений, в результате которых пострадали ромы.
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Чаще всего расследования в таких случаях практически не ведутся»,– заявил Сергей Ермошкин.
Добавим, что адвокат пострадавшей стороны Татьяна Ратушняк заявила, что будет требовать переквалификации дела на ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Убийство с особой жестокостью», а также присовокупления к делу обвиненений в совершении преступления по ст. 297
УК Украины – «Издевательство над трупом». Также, по ее словам, необходимо учитывать, что преступник пытался скрыться в другом государстве.
Все эти преступления могут «потянуть» на пожизненное заключение.
Комментарий посетителя сайта:
Дядя Дима, 01.08.2013. одним цыганом меньше – не проблема! они
плодовитые твари! вместо него новых 10 родятся гаденышей!

Циганчука, що тероризував луцьких студентів,
заарештовано
Джерело: «Волинська газета»
http://volga.lutsk.ua/view/1095/
01.08.2013
Студенти Луцького національного технічного університету, котрі
мешкають у гуртожитку вузу на вул. Даньшина, зможуть спати спокійно.
Циганчука, котрий вимагав із них гроші, заарештовано.
Нагадаю, що кілька місяців тому про свавілля підлітка ромської національності стало відомо громадськості. Хтось зі студентів повідомив
про це начальника УМВСУ у Волинській області Олександра Терещука
під час онлайн-чату на одному з волинських інтернет-сайтів. Згодом,
у прес-службі міліції повідомили: одразу по завершенні інтерв’ю головний правоохоронець краю вирушив до гуртожитку, аби розібратися
в ситуації.
Справа набула резонансу, відтак на Даньшина виїздило чимало посадовців у погонах. Зокрема й начальник Луцького міського відділу УМВСУ
у Волинській області Василь Марчишак.
– Циганчука заарештовано,– повідомив Василь Юрійович, інформуючи про стан боротьби зі злочинністю луцьких депутатів.– Йому інкриміну59
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ють вісімнадцять фактів домагань та інших тяжких злочинів. Думаю, най
ближчим часом суд визначить міру покарання.
Розповів міліціонер і про те, що циганчук розгулював біля гуртожитку зі зброєю для відстрілу гумовими кулями. З цього приводу правоохоронці розмовляли з адміністрацією вузу й налаштовані, аби з викладачів
та працівників університету… створили дружину й патрулювали територію. Про патрулювання вулиці безпосередньо міліціонерами пан Марчишак не обмовився ні словом.
Світлана Головачук

На Львівщині люди повстали проти циганського табору
Джерело: «Вісник»
http://visnyk.lutsk.ua/2013/08/01/na-lvivschyni-lyudy-povstaly-proty-tsyhanskohotaboru/
01.08.2013
Мешканці міста Соснівка, що неподалік Червонограда на Львівщині,
забили на сполох: біля залізничної колії в бік Стриганки отаборилися цигани. Роми швидко засмітили усю околицю, тож соснівчани викликали
міліцію, щоб «виселити» нечистьох.
Табір налічував понад півсотні циган. Як розповіла міський голова
Соснівки Євгенія Дуброва, вони не реагували на прохання підтримувати чистоту і дуже швидко перетворити територію, на якій оселилися, на
смітник. Тож владі не залишалося нічого іншого, як звернутися до право
охоронців.

Ужгородські міліціонери затримали сестер-крадійок
Джерело: Сайт УМВС України в Закарпатській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/zakarpattia/uk/publish/article/91661
04.08.2013
Двоє мешканок Ужгородського району, не маючи постійного місця
роботи та жодних доходів, вирішили податися на «заробітки» до Ужгоро60
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да, у пошуках легких грошей. Одна із жінок заздалегідь спланувала схему,
за якою оббиратиме ужгородців, а інша мала їй допомагати…
Післяобідньої пори в Ужгородський міськвідділ міліції за допомогою
звернулася 60-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що з коридору
її будинку, шляхом вільного доступу, дві особи ромської народності викрали гаманець, в якому знаходилися дві кредитні картки, закордонний
паспорт та 200 гривень.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та оперативники карного розшуку Анатолій Олень, Юрій Дьордяй та Роман Гулянич.
Завдяки професійним діям міліціонерів, ця крадіжка була розкрита по
«гарячих слідах». Під час розмови з правоохоронцями потерпіла надала
детальний опис кожної крадійки. З її слів оперативники одразу зрозуміли,
про кого йде мова. Обидві зловмисниці неодноразово попадали в поле
зору міліціонерів, адже саме так вони скоювали попередні крадіжки. Ходили по будинках та жебракували. Смикали за ручку вхідних дверей до
помешкань, якщо двері були незамкнені, тихенько заходили й викрадали
те, що потрапляло на очі – гаманці, телефони, сумочки та інші цінності.
Крадійками виявилися дві сестри віком 15 та 20 років, які ніде не працюють. Свої злочини скоювали не лише в Ужгороді, «засвітилися» і в інших областях України. Завжди після злочину викидали речові докази, от
і тепер гаманець викинули на вулиці неподалік будинку. Забрали паспорт,
картки та гроші. Йдучи по дорозі, побачили почтову скриньку, в яку підкинули паспорт та кредитні картки…
– Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань
та відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка),що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на
строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох,– зазначив
т. в. о. начальника Ужгородського МВ УМВС Володимир Кувик.
P. S. На жаль, незважаючи на численні застереження правоохоронців, в Ужгороді продовжують мати місце факти недбалого відношення до
збереження власного майна. Це сприяє зловмисникам і вони вчиняють
злочинні посягання на майно. Нагадуємо, що збереження вашого майна
залежить перш за все від самих власників. Зачиняйте вікна і кватирки,
особливо, коли мешкаєте на першому чи останньому поверсі, або у квартирах, розміщених поблизу пожежних драбин та прибудов. Обладнайте
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двері надійними замками та засувами. Не залишайте відчиненими вхідні
двері, навіть якщо ви дома. Не ставтеся легковажно до свого майна, якщо
є що втрачати, то краще зберегти його. У випадку, якщо все-таки стали
жертвою злочину, потрібно негайно зателефонувати на лінію «102», оскільки зловмисника легше знайти по гарячих слідах.
Діана Дорогій
Ужгородський МВ УМВС

В Ужгороді троє чоловіків ромської національності
пограбували та побили жінку
Джерело: Інтернет-видання «Панорама Мукачева»
http://panorama-mukachevo.com/2013/08/08/60226/
08.08.2013
Днями до чергової частини Ужгородського міськвідділу міліції
звернулася 40-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що з її гаражного приміщення невідомі циганської народності відкрито викрали
«буржуйку», косу, вила, пили, лопати, акумулятор і вихлопну трубу на
Mercedes…
Правоохоронцям жінка розповіла, що з самого ранку передчувала
якісь неприємні події. Після обіду вирішила навідатися в гараж. Прийшла і побачила, як троє чоловіків циганської народності виносять з гаража
і вантажать на віз її речі.
На запитання: «Що ви тут робите?» почула тільки образи, а через кілька хвилин розлючені злодії почали наносити їй удари руками в область
голови і живота. Після чого зникли в невідомому напрямку.
Завдяки професійним діям міліціонерів цей грабіж був розкритий по
«гарячих слідах».
Правоохоронцям вдалося вийти на одного з хлопців. Він зізнався
у скоєнні даного злочину, викривши і своїх спільників.
Грабіжниками виявилися троє жителів району. Двоє з них вже мали справу із законом, притягувалися до кримінальної відповідальності
за крадіжки.
Не маючи постійного місця роботи і ніяких доходів, вирішили поліпшити своє важке матеріальне становище. Втім, не придумали нічого іншо62
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го, як відправитися на «заробітки» до Ужгорода у пошуках легких грошей.
Награбоване хотіли здати на металобрухт, а «зароблене» таким чином –
витратити на власні потреби.
Речові докази вилучено. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Зараз дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186
Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не
є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою
змовою групою осіб), за що передбачено позбавлення волі на строк від
чотирьох до шести років,– відзначив в. о. начальника Ужгородського МВ
УМВС Володимир Кувик.
Діана Дорогій,
Ужгородський МВ УМВС

Працівники міліції затримали псевдосоціальних працівниць
Джерело: Сайт УМВС УКраїни в Рівненській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/rivne/uk/publish/article/87544;jsessionid=D9C686E1319F
AFF54AA2F67CA77CFF25
10.08.2013
Співробітники Здолбунівського райвідділу міліції за годину затримали двох шахрайок, які, представившись співробітниками соціальної
служби, обікрали 79-річну пенсіонерку. Коли одна із зловмисниць відволікала бабусю розповідями про грошову допомогу, інша – шукала сховок із
заощадженнями.
Мешканка Здолбунова Стефанія Стефанівна саме стояла біля вікна на
сходовій клітці, коли до неї підійшла жінка ромської національності. Розповіді про соціальну допомогу у 100 гривень не насторожили пенсіонерку, тому бабуся погодилась на прохання зловмисниці пройти до квартири
поставити підпис у документах.
– Ми зразу пішли на кухню, щоб отримати гроші,– говорить пенсіонерка.– Я й подумати не могла, що є інша жінка, яка в той час порпалася
у моїх речах.
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Під час розмови шахрайка попросила розміняти 200-гривневу купюру. Проте коли бабуся відповіла відмовою, зловмисниця сказала, що розміняє деінде й одразу повернеться із потрібною сотнею гривень.
Коли пані Стефанія побачила, що зникли гроші, то відразу ж зателефонувала до дільничного інспектора. Уже за годину правоохоронець затримав зловмисниць.
Шахрайки стверджують, що зважилися на злочин, бо їм не вистачило
грошей, аби повернутися додому. 35-річна Галина та 25-річна Лідія мешкають у місті Борислав Львівської області. Жінки приїхали до Рівненської
області, щоб провідати брата, який відбуває покарання у місцях позбавлення волі.
– Наразі за частиною 3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження,– зазначив т. в. о. начальника Здолбунівського РВ УМВС Леонід
Михалко.– Зловмисниці затримані згідно зі статтею 208 КПК України
та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання Рівненського міськвідділу. Наразі встановлюється причетність жінок до скоєння інших подібних
злочинів.
Стефанія Стефанівна подякувала міліціонерам за допомогу, адже
200 гривень, які у неї вкрали, є значною сумою для жінки.
СЗГ УМВС України
в Рівненській області

З деякими змінами перепубліковано на інтернет-порталі 0362.ua
(Сайт міста Рівне) 13.08.2013 (http://www.0362.ua/article/362916).

Цыганский террор на тихой улочке
Джерело: ИА Репортер
http://www.reporter.com.ua/news/y0v/
10.08.2013
Семья ромов много лет торгует наркотиками и запугивает соседей.
Бездействие властей и милиции побудило жителей тихой улочки в Измаиле выйти на митинг.
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Как передает Инфоречье, в Измаиле состоялась встреча жителей улицы Грибоедова с заместителем начальника Измаильского горотдела милиции по общественной безопасности Виктором Дьяченко, депутатом городского совета Александром Краснопольским и местными участковыми.
Люди жаловались на беззакония, творимые цыганской семьей. Клан
уже несколько лет занимается воровством, распространением наркотиков и запугиванием соседей.
Соседи уверены, что милиция «прикрывает» цыган. На них неоднократно писались заявления и даже открывались дела, однако никакой
реакции не последовало. «Мы не раз слышим от самих цыган, что они исправно платят местной милиции за свою неприкосновенность»,– возмущаются пострадавшие измаильчане.
Самое страшное, считают местные жители, это продажа наркотиков.
Возле находящегося в этом районе детского сада «Колокольчик» «шприцы можно лопатой выгребать».
Запуганные люди уже не знают, у кого просить защиты. Они написали
письмо в Администрацию Президента Украины, однако там им посоветовали разбираться в этой ситуации на местном уровне. Жители уверяют,
что если беспредел не закончится, они устроят самосуд над ромами и вилами выгонят их из города.
Отметим, что вчерашняя встреча была четвертой по счету. Как отмечает издание, итоги встречи оказались неутешительными: милиция снова записала все претензии граждан, депутат горсовета Александр Краснопольский вообще сказал, что впервые слышит об этой проблеме, и все
разъехались. Отчаявшиеся люди снова остались один на один с ромами.

Ромів без прописки виселять
Джерело: Канал «Тиса-1» (Закарпатська обласна державна телерадіокомпанія)
http://tysa1.tv/index.php/home/regionalni-novyny/7223-romiv-bez-propysky-vyseljat
15.08.2013
Ромів обласного центру без реєстрації виселяють. Ужгородський
міський голова Віктор Погорєлов разом із представниками міліції та про

«Жители Измаила взбунтовались против цыган».
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куратури вчора відвідав ромське поселення у мікрорайоні «Радванка».
Ця комісія вимагала виселення окремих сімей, що живуть на території
у міждамбовому просторі. І будівництво тут за законом – заборонне. Більше того, багато з ромських сімей, відповідно і не мають реєстрації у місці
проживання. В міській раді запевнили – діятимуть радикально. За словами міського голови, поселення зведені посеред вулиці, котра має стати
додатковим в’їздом у місто, а для будівництва свого житла роми використовують грунт з дамби. Говорить Віктор ПОГОРЄЛОВ, Ужгородський
міський голова:
«Ми їм дали рішенням комісії дві неділі, щоб вони припинили, по-перше,
самовільне будівництво. По-друге, значить там, де вони вийшли за красну
лінію перенесли взагалі або розібрали ці будинки. В противному разі в судовому порядку буде це все знесене».

У Мукачеві на ринку ром торгував патронами
Джерело: UZHGOROD.in
http://uzhgorod.in/ua/novini/2013/avgust/u_mukachevi_na_rinku_rom_torguvav_
patronami
12.08.2013
У суботу до мукачівських правоохоронців звернувся мешканець
міста, який повідомив, що на території ринку Логойдівський невідомий чоловік ромської народності пропонує перехожим купити у нього
набої.
Правоохоронці встановили, що на місці події 54-річний безробітний
ром намагався збути 20 штук патронів калібру 7.62 мм. Вилучені патрони направлено на дослідження в науково-дослідний криміналістичний
центр при УМВС.
Перепублікувано на сайті «Голос Карпат» під назвою «Закарпатські роми торгують на ринку боєприпасами» (http://goloskarpat.info/blog/
zakarpattya/30914.html).
Фраґмент матеріалу, присвяченого загибелі працівника міліції під час
несення служби м. П’ятихатки Дніпропетровської обл. 2002 року.
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Цього дня далеко за північ до оперативного чергового П’ятихатського
райвідділу надійшла інформація про те, що в одному з кафе невідомі, явно не місцеві особи циганської національності, дивно поводяться.
Перевірити цю інформацію направилися Олександр Горденко
та дільничний інспектор міліції Валерій Богунов. У кафе вони побачили звичну картину: за столиками сиділи відвідувачі, вони їли, випивали,
гомоніли за життя. За одним із столів співробітники міліції побачили підозрілих чоловіків, про яких повідомлялося раніше. В принципі, підозрілі вели себе адекватно, але щоб остаточно виконати свій законний
обов’язок та впевнитися у їх законослухняності, потрібно було перевірити документи.
(20.08.2013. Ольга Свиридова. Пам’ятаємо! Постріл, якого могло не бути. Сайт ГУМВС України в Дніпропетровській обл. /
http://mvs.gov.ua/mvs/control/dnipro/uk/publish/article/92502;jsessionid=
4BB95083BD86136 B0EA0179296019962)

Від міліції Рівненщини – увага громаді,
мобільні – одиноким пенсіонерам,
а кращому дільничному – автомобіль
від районної влади (Найголовніше)
Джерело: Сайт УМВС України в Рівненській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/rivne/uk/publish/article/88926;jsessionid= B361AA583FAC
889F614C16DAF35104F2
04.09.2013
Новенькі мобільні телефони отримали у подарунок від очільника
міліції Рівненщини Василя Лазутка одинокі бабусі з села Бистричі, Березнівського району.
(…)
– Ми даруємо телефони найнезахищенішим верствам населення,–
розповідає начальник Березнівського РВ УМВСУ у Рівненській області
Олександр Таргоній.– Адже одинокі люди похилого віку часто стають
жертвами злочинців. Так минулого року в нашому районі до пенсіонерів
навідались люди ромської національності, видурили кошти… А старенькі
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не мали змоги вчасно звернутися до міліції. І через втрачений час ми довше розшукували зловмисників. А тепер з новенькими мобільними люди
зможуть оперативно повідомити про злочин.
(…)
СЗГ УМВС України в Рівненській області

У Сумах шахраї намагаються відняти у чоловіка квартиру
Джерело: НТН
http://ntn.ua/uk/news/frauds/2013/09/05/11509
05.09.2013
За власну квартиру – з болгаркою в руках. Сум’янин має житло, проте чоловікові доводиться тинятися по сусідах або ночувати в притулку.
Два роки тому містянина змусили підписати доручення на продаж оселі,
а самого запроторили в циганське рабство аж у сусідню країну. Невільник
утік, отримав нові документи й підтвердив, що він є власником помешкання. Та повернутися туди не може.
Григорій приходить до власної квартири не вперше. Та двері до неї
йому зачинені – там інші мешканці.
– Хто вы такие?
– Я владелец квартиры.
– Сейчас милиция приедет.
– Давай со мной разговаривай.
– Та не хочу я с вами разговаривать, милиция приедет.
Історію, як тихого роботягу позбавили житла, знають усі сусіди. Тепер
вони допомагають йому із одягом, їжею, ночівлею.
– Хороша людина, не вредний ніякий чоловік, тихий, спокойний, жив
хорошо, ми жили сколько – ніколи ніяких конфліктов не було.
– Міліція і ще в гражданском забрали і одвезли, з циганом якимсь.
Десь возили, били – розказував потом – він підписав всі документи.
– Гриша розказував, шо його вивезли в Росію, десь був за Росієй, робив на циганів і прив’язували його там, і били.
Це сталося 2 роки тому – розповідає Григорій. У нього вимагали гроші та папери на оселю. Коли не отримали, напоїли сильними препаратами
і змусили підписати довіреність на сторонню людину.
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Григорій Козолуп, постраждалий:
– Они меня под руку, участковый с этим цыганом, похитили, передали цыганам. Единственное, в том случае, что я мог сделать, я поставил
подпись, совсем не соответствующую своей в паспорте, надеясь на то,
что, когда я убегу, я смогу опротестовать эту сделку.
Аж ось на місці подій з’являються міліціянти: спочатку патрульні,
потім оперативна група, слідчий, завітав навіть заступник керівника міського управління. Всі по черзі знайомляться з дійовими особами.
– Мы покупали договор.
– Вы покупали договор?
– Не, квартиру, она была по доверености. Этот мужчина, как я понимаю, дал довереность там женщине и мы купили по доверености.
Роман Громов, адвокат постраждалого:
– На данный момент он собственник, подтверждается справкой, это
они не зарегистрировали право собственности, наложен арест и пусть
они нарушают.
– Я в гражданско-правовом поле не буду сейчас ничего говорить.
– А это не гражданско, статья 162, порушення недоторканості житла,
власник надав документи, що він є власником цього житла. Там зараз знаходяться сторонні особи.
Андрій Байло, заступник керівника Сумського МВ міліції:
– Спокойно, мы щас разойдемся, вызовем их к себе и будем разбираться. И все спокойно будем разбираться.
Утім, на спокійне залагодження конфлікту ніхто з присутніх не сподівається. Відтіснивши нового мешканця та озброївшись «болгаркою»,
штурмують двері 27 квартири. Міліція не втручається.
Сусідка постраждалого:
– В квартире абсолютно ничего нема. Квартира в страшном виде.
Разорена. Разбита. Обстановку вывезли двома машинами, були ковры,
була мебель. Було все.
Тим часом з помешкання швидко тікає 28-річний молодик – за документами саме він покупець оселі. Адвокат розповідає, це вже не перша
його власність.
Роман Громов, адвокат постраждалого:
– Есть такой же случай похожий, это по Верховодько Оксане, также
было завладение незаконным способом квартирой. Те же собственни69
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ки – Бахметенко Андрей Олегович, и, естественно, по этому эпизоду тоже
рассматривается дело в суде.
Кримінальну справу про ці квартирні афери розглядав суд, потім її
надіслали на додаткове розслідування. Утім, мешканці певні, справжні
шахраї в матеріалах не фігурують, а тому…
– Так усих можна. Оце ми старі, так оце тоже нам таке ждать, прийдуть, вивезуть кудись і…
Юлія Зайцева, Олександр Федчун

Як не стати жертвою шахраїв неслов’янської національності
Джерело: Сайт ГУМВС України в Дніпропетровській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/dnipro/uk/publish/article/93725;jsessionid=70B90920C3C
F430DD547973550946CFD
05.09.2013
Громадяни! Будьте пильними, коли Вам пропонують дізнатися
про свою долю, особливо люди ромської національності.
Гадання є одним з найпоширеніших видів шахрайств. Особливо часто з цією пропозицією до людей звертаються люди неслов’янської національності. Вони володіють особливими техніками гіпнозу і здібностями
переконувати людину. Їх жертвами може стати кожен: від дитини до літньої людини. Але найбільше страждають молоді дівчата, які носять багато
ювелірних прикрас.
Найчастіше зловмисники чатують на своїх жертв у багатолюдних місцях: поблизу базарів, на зупинках громадського транспорту та інших. Вони залякують дівчат там, що ті ніколи не вийдуть заміж, у них народяться
хворі діти, і вони залишаться одні. Маленьких дітей шахраї залякують тим,
що у них помруть батьки. Щоб відвернути прокляття, люди самі виносять
гроші та коштовності.
Потім деякий час люди самі не можуть зрозуміти, що з ними трапилося. І лише згодом розуміють, що їх ошукали. Та все одно люди ще деякий
час сподіваються на повернення шахрайки. Примітно, що ошукані громадяни не пам’ятають ніяких прикмет зловмисників. Це пояснюються тим,
що шахрайки навмисно вдягаються у яскравий одяг, постійно жестикулюють, щоб відвернути увагу від свого обличчя.
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Шановні громадяни! ГУМВС України у Дніпропетровській області
закликає всіх мешканців Дніпропетровська та області бути пильними,
якщо до вас звертаються особи неслов’янської національності з пропозицією дізнатися долю, зняти порчу. Не вірте їм і намагайтеся навіть не
починати розмову з цими людьми. Не дивіться їм в очі, щоб не потрапити
під вплив гіпнотизерських здібностей. Також не залишайтеся байдужими,
коли бачите, що на вулиці до перехожих чіпляються шахраї і намагаються
виманити гроші. Спробуйте допомогти жертві, а краще зателефонуйте до
міліції по телефону 102. Можливо, на рахунку шахраїв вже не одна ошукана людина.

В Конотопі свободівці пікетуватимуть суд
у справі вбивства українця бандою циган
Джерело: Сайт ВО «Свобода»
http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/anonsy/041897/
05.09.2013
5 вересня 2013 року активісти Конотопської міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» пікетуватимуть місцевий міськрайонний суд щодо приховування та викривлення фактів злочину, а також затягування й необ’єктивного ведення справи суддею Іриною Семенюк щодо
вбивства циганами-наркоторговцями українця Ігоря Висоцького.
Акція відбудеться о 9:00 за адресою: Конотоп, вул. Садова, 8. Телефон
організатора акції: (067) 2337278.
Нагадаємо, 29 серпня 2012 року на заправці у Конотопі банда циганнаркоторговців напала на Ігоря Висоцького, прихильника Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та сина активного борця проти свавілля циган
Бориса Висоцького.
Ігор Висоцький, родом із села Раки Конотопського району, 29 серпня
2012 року збирався їхати до Києва, де працював. Проте доїхати до столиці
не судилось: тільки-но заправив на АЗС «Сігмус», що в Конотопі, власний
мікроавтобус, як під’їхав білий автомобіль ВАЗ 2101, в якому перебувало
близько шести циган. Як розповів свідок події – оператор АЗС, з машини
вийшла група циган із металевою трубою або ж шлангом від гідравлічних
систем, оточили Ігоря і практично без розмов і жодних попереджень зі
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спини підло завдали потужного удару в голову, проломивши черепну коробку. Після чого цигани-злочинці швидко посідали в автомобіль та втекли, а українця зі смертельною травмою залишили помирати.
Прес-служба Конотопської міської організації ВО «Свобода»

Конотопська «Свобода» домоглася покарання цигана-вбивці
Джерело: Сайт ВО «Свобода» (Суми)
http://www.sumy.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/042248/
14.09.2013
12 вересня 2013 року відбувся суд над циганом-наркоторговцем Іваном Вісікіренком, який вбив українця Ігоря Висоцького. Суд під головуванням І. Семенюк засудив злочинця до 7 років позбавлення волі та по
становила передати батькам у якості компенсації за лікування на той
період, коли їхній син перебував у реанімації, заставну суму у 22 тисячі
гривень. Також суд постановив виплатити потерпілим, а це мати, батько
та дружина Ігоря Висоцького, по 100 тисяч гривень компенсації.
«Щиро дякую представникам Всеукраїнського об’єднання „Свобода“,
зокрема голові Конотопської міської організації ВО „Свобода“ Артему Семеніхіну. Я точно знаю, що саме завдяки їхньому втручанню у хід розслідування та в розгляд справи у суді вдалося перебороти знахабнілих від
безкарности циган та спонукати суд до ухвалення відносно справедливого рішення. Свого часу саме завдяки націоналістам справу про вбивство
мого сина взагалі почали розслідувати. Відносно решти учасників злочину справу закрили, але завдяки розголосу в ЗМІ та численним мітингам
обласний прокурор повернув справу на дорозслідування»,– розповів
батько загиблого Борис Висоцький.
У свою чергу голова Конотопської «Свободи» Артем Семеніхін зазначив: «Ми не зупинимося доти, доки не отримає заслуженого покарання кожен негідник, який посмів вчинити злочин проти української нації.
Поки їхні душі не опиняться в пеклі – наші душі не матимуть спокою.
Ми надалі будемо вимагати посилення відповідальности цигану-вбивці
аж до довічного покарання. Також вимагатимемо з’ясування слідством
особи, що була співучасником цього злочину та притягнення її до відповідальности».
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Нагадаємо, що на минулому судовому засіданні цигани вчинили черговий злочин, передбачений ст. 161 КК України («Умисні дії, спрямовані на
розпалювання міжнаціональної ворожнечі»).
Зараз конотопський райвідділ міліції відкрив кримінальне провадження за цією статтею.
Прес-служба Конотопської міської організації ВО «Свобода»

Перепублікація на сайті «Громада Сумщини» (що позіціонує себе так:
«Це універсальний сайт, який висвітлює громадську діяльність на Сумщині і не підпорядковується жодній організації): http://gromada-sumy.org/
Novyny/konotopska-svoboda-domohlasia-pokarannia-tsyhana-vbyvtsi.html.

Конотопська «Свобода» пікетуватиме
прокуратуру та міліцію, вимагаючи покарати
зухвалих злочинців-циган
Джерело: Сайт ВО »Свобода»
http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/anonsy/042249/
19.09.2013
19 вересня 2013 року Конотопська організація Всеукраїнського
об’єднання «Свобода» пікетуватиме Конотопську міськрайонну прокуратуру (м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 136; початок пікету – 10:00).
О 12:00 розпочнеться мітинг біля Конотопського райвідділу міліції (м. Конотоп, пр. Миру, 14 ) з вимогою негайно розслідувати факти розпалювання міжнаціональної ворожнечі групою циган.
Контактний телефон організатора акції: (067) 2337278, Артем Семеніхін.
Нагадаємо, 5 вересня цього року під час судового засідання, коли
було оголошено перерву для ухвалення рішення, троє жінок циганської
зовнішности почали викрикувати в бік присутньої на засіданні публіки
фрази, що по-суті є закликами до розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Циганки кричали (російською): «Ви, хахли! За що вам Бог дав таку
землю? Вас треба знищити й ми вже давно це робимо. Скоро приїдуть наші чоловіки – вони вас повбивають!».
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Голова Конотопської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Артем Семеніхін одразу ж звернувся до присутніх представників
міліції з вимогою затримати та встановити особи всіх трьох жінок циганської зовнішности. На це правоохоронці прореагувати дуже мляво,
фактично допомагаючи цим жінкам утекти. Але завдяки рішучості активістів-свободівців, які перекрили вихід із приміщення суду, міліціянтам
довелося затримати галасливих циган, які щойно вчинили злочин (ст. 161
Кримінального кодексу України).
Одночасно Артем Семеніхін звернувся із заявою про скоєний злочин до Конотопського райвідділу міліції. Свідками події стали півтора
десятки людей.
Прес-служба Конотопської міської організації ВО «Свобода»

Столичні правоохоронці наголошують:
надмірна довірливість – ваш перший ворог!
Джерело: Сайт ГУМВС України в м. Києві
http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/104417 (розділ «Новини»)
http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/104424 (розділ «Корисна інформація» Поради»)
05.09.2013
В одному районі столиці стався прикрий випадок. Молода дівчина натрапила на настирну жіночку, яка наполегливо пропонувала їй поворожити. Дівчина була в поганому настрої, та вирішила спробувати – простягнула жінці руку, а далі все як в тумані…
Оговталася дівчина вже тоді, коли винесла зі своєї квартири усе цінне майно.
Викликавши міліцію, дівчина розповіла усе правоохоронцям.
Для них ця історія була не нова. Періодично працівники міліції стикаються з таким видом злочину, як шахрайство – тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками
карного розшуку було встановлено причетність до скоєння вказаного
злочину громадянки ромської національності.
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Особи ромської національності, які займаються шахрайством – хороші психологи. Вони швидко пристосовуються до сучасних умов життя,
використовують зі своєю корисливою метою ті чи інші зміни у сфері обслуговування населення, і залежно від цього розробляють нові способи
скоєння злочинів чи удосконалюють старі.
Надмірна довірливість – ваш перший ворог, який працює на руку
шахраям. У багатьох випадках величезних втрат могло б не бути, якби сама жертва проявила хоча б трошки обережності.
Столичні правоохоронці радять:
Уникайте будь-якого вербального чи невербального контакту з такою категорією людей, які пристають до вас просто на вулиці з пропозицією поворожити, зняти порчу. Краще заздалегідь перейти на інший
бік вулиці.
Не дозволяйте таким людям з будь-якої причини заходити до вашої
квартири, намагайтеся не дивитися їм в очі та не дозволяйте скорочувати
дистанцію між вами та торкатися вас.
Не піддавайтеся на вмовляння зняти з вас порчу або якесь інше прокляття або швидко вас вилікувати від хвороби.
На вулицях не погоджуйтеся на всілякі ворожіння, не грайте у парках
в азартні ігри.
Не користуйтеся послугами незнайомих осіб.
Пам’ятайте: правдоподібність – елементарний та перевірений спосіб
шахраїв.
Якщо ж ви стали жертвою шахраїв, або зіткнулися з підозрілими
особами, які настирливо пропонують вам «поворожити» та інше, терміново дзвоніть до міліції на безкоштовну спецлінію «102», та спробуйте
запам’ятати особливі прикмети зловмисників.
Нечипорук Оксана,
ВЗГ ГУМВС України в м. Києві

Видання «КИЇВ: Коментарі» опублікувало матеріал «В Києві циганишахраї розробляють нові способи скоєння злочинів – МВС», підготовлений на основі наведеного вище (ХПГ).


http://kyiv.comments.ua/news/2013/09/05/111843.html
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Оперативники лінійного управління затримали
кишенькаря ромської національності
Джерело: Сайт ГУМВС в м. Києві
http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/104566;jsessionid=87486061792A
5754A8FAB17C0BC37C8D
06.09.2013
При проведенні оперативно пошукових та профілактичних заходів
щодо виявлення кишенькових крадіїв у столичній підземці, оперативники лінійного управління затримали 28-річного крадія ромської національності.
До чергової частини лінійного управління надійшла заява від 35-річного чоловіка про те, що на станції метро «Майдан Незалежності» в нього
викрадено коштовний мобільний телефон.
Працівники лінійного управління охорони метрополітену розпочали
оперативно пошукові заходи.
На платформі станції «Хрещатик» оперативники запримітили підозрілого молодика ромської національності, що дуже поспішав та постійно
озирався. Правоохоронці зупинили його та почали з ним спілкуватися,
молодик дуже нервував та плутався в розповідях.
Оперативники запропонували чоловіку пройти до кімнати міліції
для перевірки. При огляді його речей виявили коштовний мобільний телефон, який явно йому не належав.
Крадій був доставлений до лінійного управління, як стало відомо чоловік ніде не працює, проживає в таборі за межами Києва, кишеньковими
крадіжками чоловік заробляв собі на життя.
Дана подія занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань,
розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального Кодексу України «Крадіжка»,– карається штрафом відп’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами
на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або
позбавленням волі на строк до трьох років.
Загалом за літній період 2013 року працівниками лінійного управління столичного метрополітену було притягнуто до кримінальної відповідальності за ст. 185 «Крадіжка» п’ятьох осіб ромської національності.
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Також працівники лінійного управління постійно проводять профілактичні та роз’яснювальні бесіди з особами цієї категорії.
Столичні правоохоронці вкотре нагадують:
– якщо в громадському транспорті хтось старанно протискається
повз вас або надмірно притискається, а причини для цього явно немає,
постарайтеся контролювати свої кишені та сумку;
– перебуваючи в громадському транспорті, не провокуйте зловмисників, відкрито демонструючи свої коштовні речі;
– вас повинна насторожити дивна поведінка людини, яка привертає до себе загальну увагу, надмірно метушиться, пристає до оточуючих
з дивними питаннями тощо;
– в разі вчинення відносно вас злочину одразу звертайтеся до міліції.
Завдяки вашій оперативності у правоохоронців є більше шансів розкрити
злочин «гарячим слідом».
Керницька Наталія,
ЛУ в метрополітені

На Ужгородщині роми із будинку вкрали золоті речі і гроші
Джерело: Інтернет-видання «Панорама Мукачева»
http://panorama-mukachevo.com/2013/09/09/63000/
09.09.2013
Кілька днів тому в селах Бікфалва та Павлово на Ужгородщині місцеві
жителі помітили, що за час їх відсутності в будинках хтось добряче «похазяйнував». Зокрема від людей раптово зникли золоті речі і гроші.
Очевидці того дня бачили поблизу помешкань потерпілих двох ромів: чоловіка та жінку, котрі намагалися потрапити у двір. Ймовірніше за
все, цей злодійський тандем у будні дні ходив вулицями сіл і вираховував, де господарів немає вдома. Оскільки більшість сельчан працювала
на огородах чи знаходилася на роботі, то візитери розуміли, що можуть
в оселях добре поживитися.
Наразі від візиту невідомих поки що зловмисників потерпіло шість
осель. Працівники міліції Ужгородського райвідділу вживають заходи щодо виявлення та затримання зухвалих крадіїв.
Іван Ладжун
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Співробітники Дарницького райуправління міліції
проводять профілактику жебрацтва
Джерело: Сайт ГУМВС України в м. Києві
http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/104758;jsessionid=97BB3B98592F
6AB9F16F4CEE02A01F55
09.09.2013
Під час проведення операції «Літо» співробітники Дарницького рай
управління міліції проводили профілактичні заходи серед осіб ромської
національності, які займалися жебратством в громадських місцях із залученням малолітніх дітей.
Патрулюючи територію Дарницького вокзалу працівники міліції виявили жінку ромської національності, яка використовуючи свою 2-річну
дитину просила у перехожих милостиню.

Правоохоронці задокументували цей факт, провели з жінкою
роз’яснювальну бесіду, склали адміністративний протокол за ст. 184
Кодексу України про адміністративні правопорушення «Невиконання
батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей». Та попередили жінку про те, що наступного разу за таке правопорушення настане кримінальна відповідальність за ст. 150-1 Кримінального
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Кодексу України «Використання батьками або особами, які їх замінюють,
малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб)
з метою отримання прибутку».
Дарницькі правоохоронці постійно здійснюють профілактично-розяснювальну роботу серед населення. Якщо Ви побачили людей, які використовують дітей в жебрацтві, терміново повідомте про це до найближчого відділу міліції або зателефонуйте на спецлінію «102».
Інна Гамалій, Дарницьке РУ

Обережно! Шахраї полюють на нашу з вами довірливість!
Джерело: Сайт УМВС України в Житомирській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/zhytomyr/uk/publish/article/97943;jsessionid=8329ECA50
3C62B342DC21721982E04E1
10.09.2013
Скільки б не говорили, скільки б не попереджували правоохоронці про
небезпеку потрапити до шахрайських пут, проте доводиться констатувати, що балачки любителів легкої наживи досягають свідомості наших
громадян набагато швидше та ефективніше за усі можливі застереження, затуманюючи здоровий глузд та спонукаючи людину опинитися на
гачку у пройдисвітів.
Про це свідчать три випадки шахрайств, що сталися один за одним
упродовж кількох днів.
В обласному центрі жертвою стала 18-річна дівчина, яку дві шахрайки
перестріли на перехресті вулиць Шевченка та 1-го Травня. Сценарій таких
несподіваних зустрічей зазвичай однаковий: незнайомки (в переважній
більшості, ромської зовнішності) пропонують юнці погадати, наперед сказавши щось таке, що змушує потенційну жертву повірити у правдивість
твердження.
Слід зазначити, що у пройдисвітів вже заздалегідь заготовлені стандартні фрази, які в тій чи іншій мірі стосуються ситуацій, властивих кожному з нас. Проте почуте щось подібне від незнайомих людей конкретно про себе чомусь викликає впевненість, що ось просто серед вулиці
добродійки відкриють перед нами завісу майбутнього й розкажуть усе,
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що було, є і буде. Натомість «вуличні гадалки» вдало користуються тим,
що їхні балачки вже справили потрібний ефект і переходять до наступного етапу свого розіграшу: вимога винагороди.
В нашому випадку молода дівчина віддала шахрайкам півтори тисячі
гривень, мобільний телефон та срібну обручку. А коли зрозуміла, що її
ошукано, було вже занадто пізно: жіночки ніби розтанули у повітрі, або
сховалися за таємничою завісою небуття, так і не відкривши нещасній
жертві таємницю її майбутнього.
Того ж таки дня на подвір’ї домогосподарства 72-річної жительки
Романівського району звідки не візьмись з’явилися дві молоді жінки романської зовнішності. Літня господарка проживала одиноко, а тому, здавалося б, обережно поставилася до непроханих гостей. А вони, в свою
чергу, вже почали розігрувати перед старенькою невибагливу виставу.
Мовляв, порча чорна на родині господарки, небезпека смертельна, безвихідь та скрута. Вони ж, голубоньки, можуть трохи підсобити бабусиному горю. Гроші у неї в хаті нібито «нечисті», на усіх купюрах прокляття страшенне. Наївна господарка винесла чорнооким чаклункам усе до
останньої гривні – три тисячі гривень зі своїх схованок. Шахрайки, побачивши, що жертву вдалося переконати, навіть не поспішали йти з двору.
Вони зайшли ще на город господарки, де нібито закопували бабусині гроші, примовляючи якісь тільки їм відомі заклинання. А потім… Літня жінка
навіть і не зогледілась, як негідниці так само непомітно щезли, причому
не тільки з її двору, але й взагалі з села.
Все, що змогла зробити обдурена жінка – заявити в міліцію, що разом
з порчею циганки винесли з її хати і гроші. Проте повідомити правоохоронцям прикмети зловмисниць, господарка вже не змогла, оскільки, зважаючи на свої літа, вона їх просто не запам’ятала.
Працівникам міліції вдалося вийти на слід цілого табору шахраїв,
що пересувалися автошляхами Житомирщини автобусом, інколи заїжджаючи у населені пункти не для чого іншого як видурити гроші у жителів області.
Останній їх візит був до 60-річного жителя Ємільчинського району.
На подвір’ї господаря п’ятеро жінок розіграли справжнє шоу, метою якого стало зчинити переполох та скористатися розгубленістю господаря.
Голосно розмовляючи наперебій одна одній, вони зайшли до подвір’я.
Коли ж їм назустріч вийшов господар, одна з гостей раптом втратила сві80
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домість. Звичайно ж, вчинився ще більший галас. Хтось вимагав негайно
води, ще хтось смикав розгубленого господаря, щоб той негайно надав
допомогу нещасній жінці.
А тим часом ще одна непрохана гостя вже нишпорила по кімнатам
будинку в пошуках схованки. Як тільки вона з’явилася на подвір’ї знову,
весь галасливий табор поспішив залишити домогосподарство своєї жертви. Коли ж господар, оговтавшись від вистави, зайшов до будинку, то
виявив відсутність 3 тисяч гривень, 650 євро, ювелірних виробів із золота
та срібла на загальну суму близько 9 тисяч гривень.
Шахрайок затримали, однак їх місце можуть зайняти інші. Тож, шановні громадяни, будьте обережними!
Насправді не існує жодного захисного еліксиру, ані механічних
засобів, які б вберегли нас з вами від шахраїв, окрім власної обережності та розсудливості. Не варто довіряти незнайомим або малознайомим людям.
Запам’ятайте найпростіші правила:
Не впускайте до своєї оселі осіб ромської зовнішності за сумнівних
обставин. Не реагуйте на прохання, як от «переповити дитину», «напитися
води», «зняти порчу», «поворожити» і таке інше. Шахраї – тонкі психологи.
Це єдиний дар, яким вони володіють, відчуваючи ваш настрій, і вдало користуються ним. Не слід забувати, що, відкриваючи двері вашої домівки
незнайомцям, ви автоматично наражаєтесь на небезпеку.
Працівники органів внутрішніх справ вживають всіх заходів, щоб
попередити можливі шахрайства та розкрити вже скоєнні злочини. Але
без вашої допомоги, яка полягає у дотриманні елементарних правил
безпеки, робота правоохоронців значно ускладнюється. Завжди будьте
розумнішими за шахраїв. Не дозволяйте втягнути себе у подібні та інші історії.
Якщо на вашій вулиці з’явились незнайомці, поведінка яких викликає у вас підозру, запам’ятайте або запишіть їх прикмети, марку автомобіля, на якому вони приїхали, а також його колір та номерний знак.
Це допоможе правоохоронцям в подальшому відшукати можливих зловмисників.
Якщо ж ви стали жертвою подібного злочину, негайно зверніться до
міліції. Телефон «102» працює цілодобово.
СЗГ УМВС України в Житомирській області
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Події 13 вересня 2013 року (Добові зведення)
Джерело: Сайт ГУМВС України в Запорізькій обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/zaporizhia/uk/publish/article/88192;jsessionid=4326E771
542995B7C414FF21199E0454
14.09.2013
В Оріхівський райвідділ міліції звернувся мешканець селища Камишуваха. Від повідомив, що ввечері 12 вересня невідомі скоїли крадіжку
в будинку його 73-річної сусідки.
Працівникам міліції, які виїхали на місце пригоди, пенсіонерка розповіла, що у двір до неї зайшли кілька жінок, за її словами схожих на осіб
ромської національності, та попросили води з содою. Привітна господиня винесла води, після чого в будівлю зайшла одна з жінок та штовхнула
хазяйку плечем. Внаслідок цього літня жінка впала та не могла підвестись. Коли ж підвелась, то непрохані гості вже зникли, а вона виявила,
що з шафи зникли гроші в сумі 40 000 гривень. Одразу до міліції потерпіла не звернулася, бо не має телефону. Після огляду місця події та збору речових доказів працівниками слідчого відділу відомості про подію
внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 186 (грабіж). Проводиться досудове слідство
та вживаються заходи щодо розшуку підозрюваних у скоєнні кримінального правопорушення.

Стережітся шахраїв!
Джерело: Сайт УМВС України в Житомирській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/zhytomyr/uk/publish/article/98818;jsessionid=9AF239C6
D085CCEC001DB02CE82B7B54
14.09.2013
Щоб не стати жертвами любителів легкої наживи:
– по-перше, не впускайте до свого помешкання сторонніх осіб, не залежно від того представились вони соціальними, медичними працівниками тощо, не перевіривши їх документи. Лиходії можуть завітати під будьяким приводом (складання списків, заміна грошових купюр, пропозиція
щось придбати тощо) з метою оглянути житло та по можливості щось викрасти або ж просто видурити гроші;
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– по-друге, обмежте контактування з особами ромської національності, які звертаються до вас з різними проханнями: поворожити, зняти
порчу, дати води напитися, дозволити перепелинати дитину. Після їх відвідин ви може виявити зникнення грошей, ювелірних виробів, цінних речей;
– по-третє, у разі обміну грошових купюр користуйтесь послугами
банківських установ. В іншому випадку ви ризикуєте отримати фальшиві
гроші, купюри з приклеєними нулями на справжніх банкнотах або навіть
«куклу» (макулатуру);
– по-четверте,
БУДЬТЕ ОБАЧНИМИ ТА ОБЕРЕЖНИМИ!
Щоб попередити можливий злочин:
– обладнайте помешкання міцними дверима та надійними замками;
– забороніть дітям відкривати двері стороннім особам та розмовляти з ними на вулиці;
– при виході з оселі не забувайте закривати квартирки, балконні
двері тощо.
Якщо Ви стали жертвою злочину, негайно зверніться до міліції!
Телефон 102 працює цілодобово.
УМВС України в Житомирській області

Свалявські правоохоронці відвідали дітей ромської народності
Джерело: Сайт УМВС України в Закарпатській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/zakarpattia/uk/publish/article/95880;jsessionid=4A04D75
010817AFC89748B0C087747A0
16.09.2013
Днями начальник кримінальної міліції у справах дітей Свалявського РВ
УМВС старший лейтенант міліції Іван Станкович спільно з педагогами
загальноосвітньої школи № 3 міста Сваляви провели виступ на правову
тематику перед школярами даного навчального закладу.
Ця школа була вибрана не випадково, оскільки саме тут навчаються
діти ромської національності.
Основною метою зустрічі з підлітками була профілактика злочинності та правопорушень серед учнів, бесіда з керівництвом, педагогами
школи, аби утримати дітей від біди.
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Як відзначив старший лейтенант Станкович, здійснення такого заходу
серед ромських дітей є дуже важливим, тому що діти цієї категорії часто
проживають в складних побутових та соціальних умовах, не отримують
належного виховання та уваги з боку батьків й найбільше піддаються ризику скоєння злочинів та правопорушень.
Міліціонер наголосив, що діти ромської народності перебувають під
особливою увагою правоохоронців й пообіцяв, що профілактичні виступи стануть традиційними в стінах даного навчального закладу.
Сергій Кубаш, Свалявський РВ УМВС

Кримінальна хроніка за 19 вересня 2013 року
Джерело: Сайт УМВС України в Житомирській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/zhytomyr/uk/publish/article/99035
19.09.2013
До Новоград-Волинського міськвідділу УМВС звернулась 85-річна
жителька с. Пищева із заявою про ошуканство. Пенсіонерка розповіла
про те, що до її будинку зайшли дві жінки ромської народності, які під
приводом обміну іноземної валюти заволоділи її заощадженнями в сумі
3 тисячі гривень.
Працівники міліції проводять першочергові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Правоохоронці Мукачева долучились
до проведення Дня законності і правопорядку
Джерело: Сайт УМВС України в Закарпатській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/zakarpattia/uk/publish/article/96760;jsessionid=12CE4A3
91CCD2997036085A5BCB21A96
19.09.2013
(…) Інше питання, яке вже тривалий час хвилює присутніх, це те, що
роми, які проживають у сусідньому селі Домбоки, викошують траву на чужих земельних ділянках.
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Начальник сектору дільничних інспекторів міліції Володимир Круцан, до якого було адресовано ряд запитань, відповів, що він знає про цю
та інші проблеми, які хвилюють селян.
Вжито відповідних заходів і притягнуто до відповідальності двох осіб,
які займались подібними протиправними справами. (…)
Наталія Машіко Мукачівський МВ УМВС

Начальник Білоцерківської міліції Олександр Грибенников
застерігає громадян від шахраїв
Джерело: Сайт ГУМВС України в Київській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyivska/uk/publish/article/88403;jsessionid=7000194103
A1DE1056109974C0A42E0E
08.10.2013
(…) Вкотре, довожу до відома громадян, що в Білоцерківському регіоні періодично з’являються шахраї, які мають на «озброєнні» різні види
впливу на психіку людей різного віку. Підліткам та молодим жінкам вони
розповідають про непоправну трагедію, що має статися з їх батьками чи
близькими, тому необхідно терміново «зняти порчу» з їх сім’ї. Злочинці
наказують їм піти до додому і взяти всі коштовні речі та гроші. В результаті
такого «очищення» разом із шахраями зникають і Ваші цінності.
З початку року в Білоцерківському міськвідділі зареєстровано 7 шахрайств, скоєних особами циганської національності, які на даний час залишаються нерозкритими. (…)
Олександр Грибенников
полковник міліції, начальник Білоцерківського міськвідділу

Три роки вважався безвісти зниклим, поки будував нову родину
Джерело: Сайт УМВС України в Рівненській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/rivne/uk/publish/article/92978;jsessionid=14B4A9FE6866
F5F7ECC11C1022F9F936
22.10.2013
Під час оперативно-профілактичної операції «Розшук» працівники
карного розшуку Корецького райвідділу знайшли чоловіка, який у 2010 році
поїхав на заробітки і не повернувся додому.
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Три роки тому одна із родин з с. Гвіздів Корецького району звернулася до міліції із заявою про те, що їхній син поїхав шукати роботу та додому
не повернувся. Чоловік був оголошений в розшук.
А минулого тижня правоохоронці встановили місце перебування
безвісти зниклого Олександра. Виявилося, що чоловік усі три роки добровільно проживав у Житомирський області з особами ромської національності. Сашко працював у них, та повертатись додому не збирався,
адже спільно проживав із жінкою, яку зустрів серед великої родини ромів
та покохав.
Працівники міліції доставили Олександра у райвідділ та повідомили
його родичів, які зраділи зустрічі після пошуків, що тривали три роки.
Ганна Даниш,
Корецькій РВ УМВС в Рівненській області

Перечинські правоохоронці дбають
про профілактику боротьби зі злочинністю
Джерело: Сайт УМВС України в Закарпатській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/zakarpattia/uk/publish/article/100853;jsessionid=564023
E55D2EF38381DFD72B2FC0B34E
23.10.2013
Не без подиву споглядали на тому тижні жителі Перечинщини та Великоберезнянщини велику кількість міліціонерів на своїх вулицях.
Пояснення цьому є – правоохоронці спільно з «Беркутом» проводили
оперативно-профілактичне відпрацювання території обслуговування
Перечинського райвідділу міліції.
(…)
Того вечора правоохоронці перевіряли раніше судимих осіб, умовно
засуджених, формально підпадаючих під адміністративний нагляд осіб,
тих, які ухиляються від слідства та суду, власників зброї, виявляли порушення правил дорожнього руху, незаконні перевезення лісосировини,
металобрухту, незаконного перевезення нафтопродуктів.
Також співробітники міліції проводили перевірки місць компактного проживання осіб ромської народності в Порошкові та Великому
Березному.
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(…)
Начальник сектору охорони громадського порядку Перечинського
райвідділу міліції Михайло Молнар коментує, що саме належна профілактика злочинності дає змогу нашим громадянам бути впевненими у безпеці свого життя, здоров’я та особистого майна. А необхідна складова профілактики та попередження вчинення кримінальних та адміністративних
правопорушень – це проведення таких відпрацювань.
Мирослава Пекар,
Перечинський РВ УМВС

Мій дім – моя фортеця
Джерело: Сайт ГУМВС України у Львівській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/lviv/uk/publish/article/80747;jsessionid=DD30AB3B4CA00
916BBEA5CBA786EDD46
29.10.2013
(…)
Проникнути в помешкання в присутності мешканців злочинці можуть тільки тоді, коли господарі надто безпечні і відчиняють будь-кому.
Така легковажність тепер може дорого коштувати.
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Повідомляйте в міліцію про всіх підозрілих візитерів. Намагайтеся
запам’ятати тих, хто виносить речі з чийогось помешкання, прикмети підозрілих осіб, номер автомашини, марку та інформуйте про це працівників міліції.
Відмовляйтеся від пропозиції незнайомців (особливо осіб циганської
національності), які хочуть поворожити у вашій квартирі, перепеленати
дитину, напитися води, дати ліків і тому подібне.
Як правило, такі відвідини завершуються крадіжками. Якщо відвідувач Вам не знайомий і відрекомендувався представником якої-небудь
служби, до якої ви не зверталися, не знімаючи з дверей ланцюжка, перевірте його посвідчення.
Коли виникли сумніви, зателефонуйте в службу, попросіть його зайти іншим разом, зверніться в міліцію, покличте на допомогу
сусідів.
(…)

В Сумах цыгане сбили пьяного велосипедиста
Джерело: www.0542.ua (Сайт города Сумы)
http://www.0542.ua/news/421039
19.11.2013
Вчера около 20:20 на перекрестке ул. Ремесленной и ул. Белопольской автомобиль ВАЗ 2107 сбил пожилого велосипедиста.
Как проинформировали в ССО УГАИ Сумской области, велосипедист
спускался с Курского моста, а в этот момент «семерка» выезжала с ул. Белопольской и собиралась выполнить маневр – левый поворот.
В результате столкновения велосипедист получил травмы: ушиб
коленного сустава, ушиб мягких тканей лобного участка головы. После
оказания медицинской помощи в ЦГБ пострадавший отпущен домой. Как
стало известно, водитель двухколесного находился в состоянии алкогольного опьянения.
Свидетели происшествия утверждают, что за рулем автомобиля находился парень цыганской внешности.
Александр Мартынюк
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У Харкові шестеро злочинців заради квартири
викрали пенсіонера
Джерело: УНІАН
http://www.unian.ua/society/854880-u-harkovi-shestero-zlochintsiv-zaradi-kvartirivikrali-pensionera.html
22.11.2013
У Харкові правоохоронці затримали шістьох осіб, які заради квартири викрали пенсіонера.
Як повідомили УНІАН в Управлінні боротьби з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Харківській області, 20 листопада були затримані шестеро громадян України – уродженці Харкова
та Луганської області віком від 31 до 45 років.
Злочинці шахрайським шляхом отримали від 73-річного жителя Харкова довіреність на його квартиру.
Щоб пенсіонер не заважав продажу помешкання, його викрали
і протягом двох днів силою утримували в селі Нова Олександрівка Сахновщинського району. 20 листопада пенсіонера звільнили. Зараз він перебуває в лікарні, його стан задовільний.
Слідче управління відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146
Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).
Під час проведення обшуків у одного з членів злочинної групи було
виявлено арсенал зброї. Зокрема, 2 автомати МП-40 (7,65 мм), чотири пістолети марки «Вальтер», один пістолет марки «ТТ», один пістолет Стечкіна,
один пістолет невстановленого зразка, одну гвинтівку, 158 патронів, кортик та шаблю.
Слідство триває.
Четверо із затриманих (серед яких двоє циган) перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, вони відмовляються співпрацювати зі слід
ством.
Ще двоє підозрюваних перебувають на підписці про невиїзд, вони
співпрацюють зі слідством.
Сьогодні відбудеться судове засідання, на якому підозрюваним буде
обрано міру запобіжного заходу.
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З незначними змінами передруковано харківською газетою «Слобідський край» (22.11.2013 «Життя за квартиру. Пенсіонера два дні тримали
у полоні, аби продати його майно»).

В Харькове задержана банда цыган,
которая может быть причастной к убийству Трофимова
Джерело: ХАРЬКОВ.biz
http://www.kharkov.biz/news/all/1/1666/
24.11.2013
В пятницу, 22 ноября, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали группу лиц, выкравших харьковского
пенсионера, чтобы переоформить на себя его квартиру. При этом у них
была обнаружена коллекция антикварных монет, которая может принадлежать убитому год назад судье Владимиру Трофимову.
– Мы получили оперативную информацию о том, что пропал одинокий пенсионер. Потом стало известно, что его удерживает группа цыган,
а мужчина несколько раз пытался сбежать. Мы выяснили, где его спрятали, и провели спецоперацию по освобождению заложника. Пенсионера
несколько дней морили голодом и запугивали, сейчас он госпитализирован,– рассказывают в пресс-службе МВД.
– Как оказалось, банда похищала одиноких людей, чтобы переписывать на себя их квартиры. Четверо участников преступной группировки
уже взяты под стражу, у них изъяли два автомата Калашникова, охотничье ружье и семь пистолетов Макарова с затертыми номерами. Кроме того, у них нашли несколько сотен доверенностей на квартиры, две сабли и
коллекцию антикварных монет, которая могла принадлежать семье Трофимова, убитого в прошлом году. Сейчас экспертиза проверяет, этими ли
саблями отрубили головы людям, и кому принадлежит коллекция,– рассказывают правоохранители.
Преступная группа состояла из цыган, они отказываются давать показания и сотрудничать со следствием.

http://www.slk.kh.ua/news/nadzvichajni-podiyi/zhittya-za-kvartiru-pensionera-dva-dnitrimali-u-poloni_-abi-prodati-jogo-majno.html
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Банда цыган не убивала судью Трофимова:
оперативная информация
Джерело: Сайт «Городской дозор» (Харьков)
http://dozor.kharkov.ua/themes/1001194/1145519.html
27.11.2013
Пасынок судьи Трофимова не опознал монеты, изъятые при обыске
квартиры одного из членов банды, похитившей харьковского пенсионера.
Как пишут Вести со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ни одну из продемонстрированных монет Валерий Завершинский
не идентифицировал как коллекционную и представляющую ценность.
Тем временем Следственное управление УВД продолжает проверять задержанную организованную преступную группировку на причастность к убийству семьи судьи.
«На сегодняшний день оснований полагать, что именно эта группа
лиц совершила данное преступление, у нас нет. Проводится специальная
экспертиза по поводу тех монет, которые изъяты у нашей группы бандитов, и тех монет, которые были похищены с места жительства потерпевшего судьи Трофимова. Причастность и идентичность данных монет
будет установлена именно экспертизой»,– сообщил заместитель прокурора Харьковской области Дмитрий Кавун.
По словам правоохранителей, на проведение всех экспертиз понадобится не менее двух недель.

На Рівненщині циганки обібрали пенсіонерів,
коли ті обідали
Джерело: Gazeta.ua
http://gazeta.ua/articles/528581
28.11.2013
На Рівненщині міліціонери розшукують двох жінок, які обкрадають
селян. Днями злодійки обчистили обійстя у селі Надчиці Млинівського


http://vesti.ua/harkov/26526-monety-harkovskoj-bandy-ubitomu-sude-ne-prinadlezhali
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району, яке належить 85-річній бабці та її сину-пенсіонеру. Циганки витягли з їхньої схованки у будинку всі заощадження, які родина кілька
років відкладала на купівлю нової техніки для господарства.
«Ми з мамою обідали у літній кухні поруч з будинком. Хата була не
зачинена, бо ж чужих не чекали.
Коли я вийшов на подвір’я, то побачив двох незнайомих жінок –
одна стояла на порозі нашої хати, а інша якраз звідти виходила. Гукнув
було їх, щоб спитати, хто такі, чого їм треба. Але вони швидко втекли,– розповідає Петро Данилович.– Я не бачив, як циганки зайшли до
нашої хати.
Якби бачив, то ніколи в житті би їх сюди не допустив, а погнав
би. Цигани по нашому району часто їздять, нібито скуповують горіхи,
пір’я та металолом. Але ж насправді видивляються, у кого що погано
лежить!».
Чоловік каже, що непрохані гості вибігли з двору на вулицю, де на них
чекав сірий автомобіль. Вони сіли в машину і рвонули з місця.
Господар спочатку не помітив, що з будинку зникли гроші.
На перший погляд, всі речі лежали на своїх місцях і нічого не зникло. Лише за два дні після візиту циганок Петро звернувся до право
охоронців.
«Мені треба було поїхати в лікарню, то я пішов до нашого сейфу, де
зазвичай тримаю мисливську рушницю. Відкрив його, але пакету з грошима там не було. Спершу подумав, що то я сам їх кудись переклав і забув.
Шукав-шукав, а їх нема! Тоді згадав візит тих жінок і все зрозумів,– додає
пенсіонер.– Викликав дільничного, щоб поміг знайти злодійок. Хотів на ці
гроші купити косилку та копачку, а тепер не зможу».
«Зловмисниці заволоділи грошима у сумі 17 тисяч гривень,– каже
Станіслав Примак з прес-служби обласного управління міліції.– Це вже не
перший такий випадок на території району, де селян обкрадають двоє жінок ромської національності.
Люди в селі часто залишають свої будинки відкритими, а самі в цей
час пораються по господарству.
За подією у Надчицях відкрито кримінальне провадження за
крадіжку. Жінок, які побували в будинку пенсіонерів, поки що не
знайшли».
Олена Власова
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Дільничний провів прийом у одному
з найбільших сіл Мукачівщини
Джерело: Сайт УМВС в Закарпатській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/zakarpattia/uk/publish/article/106164
03.12.2013
Дільничний інспектор міліції, обслуговуючи населені пункти, входить
у кожну сім’ю, вивчає проблеми людей, у межах своєї компетенції вирішує
їх, намагається допомогти. І з того, як він це робить, люди здебільшого
судять про роботу міліції в цілому.
(…)
Так само на прийом до дільничного часто приходить заступник сільського голови села В. Лучки Іван Зозуля. При зустрічі він запевняє, що
проблем у селі практично нема, враховуючи і те, що на території компактно проживають роми. Представник місцевого самоврядування п. Зозуля
розповів, що громадське формування, яке діє у селі разом з дільничним
часто проводять профілактичні рейди, забезпечують порядок на вулицях
села під час масових заходів.
(…)
Наталія Машіко
Мукачівський МВ УМВС

В столице цыгане, убившие милиционера,
получили поблажку в приговоре
Джерело: UAINFO
http://uainfo.org/yandex/257731-v-kieve-cygane-ubivshie-milicionera-poluchilipoblazhku-v-prigovore.html
07.01.2014
Неожиданную поблажку от судьи получили члены ОПГ, грабившие и убивавшие киевлян. Вместо ст. 115 ККУ «умышленное убийство»
в приговоре появилась ст. 121.2 «нанесение тяжких телесных, повлекших
смерть», что привело к уменьшение срока заключения на 2 года, и что
важнее – дало шанс на УДО через пару лет.
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Лидером ОПГ был Салай А. В. (1982 г. р), цыган, мигрант из РФ, исключительно ценный член общества – в своей жизни закончил всего первый класс школы. Зато за плечами уже 2 «ходки»: в 2001 г. осужден Бориспольским судом на 4 мес. за драку, по ст. 296.1, а в 2008 – за грабежи
и разбои, по ст. 186.2 и 187.2 ККУ. Выйдя на свободу, решил возобновить
свое «ремесло».
В г. Борисполе он познакомился с Панкратьевым С. С. (1984 г. р.),
у которого есть личная машина, на которой удобно как выслеживать
жертв, так и покидать место преступления. Оба преступника были
спортсменами (Салай занимался боксом, Панкратьев занял 2-место на
чемпионате страны по джиу-джитсу, поэтому Панкратьев душил жертв
и удерживал, а Салай бил по голове, чтобы быстрее «вырубить»), что
практически не оставляло жертвам шанса, ведь в нашей стране законодательно граждане лишены права на приобретение оружия для самообороны. А Салай и Панкратьев пользовались еще битой, молотком
и кастетом. Как правило, свою «охоту» они вели около м. «Харьковская».
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Сколько они успели избить и ограбить киевлян, толком не известно.
Первоначально признались в 10 подобных эпизодах, но до суда дошло
только 2 – ограбление девушки и убийство милиционера.
09.10.09 они убили опер. работника УБЭП Шевченко Ю. А. Первоначально цель нападения была ограблением. Выследив ничего не подозревающего Юрия около ларьков супермаркета «Фуршет», взяв его в коробочку, Салай кастетом нанес 3 удара по голове – в височную и теменные
области. Панкратьев стал душить потерпевшего, затем, увидев, что на его
шее золотая цепочка, вырвал ее – впоследствии оказалось, что сломав
кадык. Быстро распотрошив вещи жертвы, забрав оба мобильных телефона, немного наличности, преступники увидели удостоверение СМ.
И приняли решение – добить.
Никакими угрызениями совести не мучились – уже через день,
11.10.09, ограбили девушку, Иншину. Вырвали все кольца и серьги, цыган
быстро забросал их себе в рот, и скрылись.
Тем временем личный состав Дарницкого РУ был брошен на поимку
преступников. Юрий пожил всего 3 часа, хоть его тело нашли буквально
спустя считанные минуты после нападения. Пробитый череп, ЧМТ, внутреннее кровоизлияние объемом в 600 мл (смертельным считается уже
150 мл.). Подвела мерзавцев жадность – первый украденный мобильный «включился» на радиорынке. Второй – у любовницы Панкратьева,
ведущей и журналистки «Шустера LIVE» Н-ч. Своеобразный «подарок»,
снятый с трупа. Задержанный Панкратьев показал на Салая и началось
следствие.
14.04.11 Апелляционный суд г. Киева (судья Коваль С. Н., прокуроры – Козий В. В., Лупеко Д. В.) огласил приговор – преступники осуждены
на 15 и 14 лет, признаны виновными по ст. 115.2. К сожалению, пожизненный приговор не получили, хоть на нем настаивала прокуратура.
13.09.11 Верховный суд передал дело (№ 1-1099/11, пр-во
№ 1/753/111/13) обратно в Апелляционный, который назначил новое судебное рассмотрение в Дарницком район. суде (Судья – Сизова Л. А.).
Приговор был оглашен 24.12.13.
Преступники признаны виновными в грабеже и разбое, а также
в нанесении тяжких телесных. Умышленное убийство внезапно куда-то
исчезло.
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Интересна была позиция «правозащитника» Заруцкого А. В. (тот самый, который представляет мать погибшего в Шевченковском РУ студента Индило). Но в деле Индило Заруцкий говорит, что такие травмы не
могут быть получены вследствие падения тела на землю, а здесь – да, все
может быть, убитый сам падал, бился черепом об асфальт три раза! Абсурд – если не знать, что выпустив таких зверей на волю, они и дальше
будут убивать и грабить.
Неясна оказалась и позиция коллег Шевченко. Так, самый первый
протокол, где преступники признались, что действовали с помощью кастета и биты, оказался… не подписан.
Впоследствии следователь отдала родным Панкратьева биту…
на хранение (вещдок и орудие убийства!!!). Т. о., отсутствие орудия
убийств и смерть потерпевшего уже в больнице и повлияла на изменении статьи обвинения. Хоть и были слухи, что кому-то успели «занести»
30–50 тыс. долл.
Цыганская родня традиционно проклинала родных убитого, угрожали убить всех, считая маленькую дочку Юрия.

Шевченко А. М. (отец погибшего) и Дунаев Я. Н.
Ярослав Дунаев
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Як вберегтися від нав’язливої циганської компанії
Джерело: Чернівецька газета «ЧАС»
http://www.chas.cv.ua/16303-yak-vberegtisya-vd-navyazlivoyi-ciganskoyi-kompanyi.html
17.02.2014
Минулими вихідними, коли мені випала нагода поїхати до батьків,
в автобус, у якому я розмістилася, підсіла циганська сім’я – літня подружня пара з молодою донькою, що тримала на руках маленьку дитину.
Не встигли вони розсістися по місцях, як стара циганка раптом схопила
мене за рукав і завелася: «Чекає тебе щастя, скоро здійсниться все, про
що мрієш…» Говорила швидко і багато, настійно зазираючи у вічі. Коли ж я проігнорувала її присутність, дружелюбний тон раптом зник і передбачення набули протилежного змісту: нібито я своє щастя втрачаю,
не можна бути байдужою до циганських передбачень і т. п. Зрозумівши,
що від мене вона нічого не доб’ється, циганка підсіла до іншої дівчини з тими ж «пророчими» словами про щастя, заміжжя і довге життя.
А потім почала вимагати плату за свою «роботу» і виманила у дівчини
20 гривень.
Та цього їй, вочевидь, видалось замало. Отож за кілька хвилин циганка знову причепилась до своєї «жертви» і протягла їй монету. Тут і почалась «магія». Ту монету потрібно було загорнути в купюру великого
номіналу. Загортаючи, циганка все примовляла і примовляла, а після
слів «Хай воно згорить» купюра раптом зникла і на долоні залишилась
лише монета.
Що каже закон
Як пояснили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України
в Чернівецькій області, «циганське» питання дуже багатогранне, неоднозначне. Якщо їм вдалось видурити у вас гроші, можна сміливо звертатись до міліції за фактом шахрайства – ст. 190 КК України. Проте якщо
цигани просто дошкуляють, крутяться довкола, пропонуючи свої послуги, але не торкаються – тут закон безсилий. За таке вуличних ворожок не
можна притягнути навіть до адміністративної відповідальності за дрібне
хуліганство, адже вони не кричать, не вигукують нецензурних слів, не чіпляються і не перешкоджають пересуванню.
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Та в будь-якому випадку, звертаючись до міліції, потрібно мати свідків, які могли б підтвердити і факт чіпляння, і передачу грошей.
Як вберегтися від нав’язливої циганської компанії
У психологів є декілька порад. Перше і найголовніше – не відповідати циганам на їхні запитання і пропозиції та не вступати з ними в бесіду
загалом. Найкраще – ігнорувати, роблячи вигляд, що їх не бачите. Можна розпочати спілкуватися з кимсь іншим або відвернутися в інший бік,
увімкнути плеєр, щоб не тільки «не слухати», але й «не чути». По можливості бажано навіть не дивитися на циганку і постаратись якомога швидше піти з того місця.
Ще одна важлива засторога – не дозволяйте циганці торкатися до
вас. Брати за долоню, за зап’ястя, під лікоть, класти вам руку на плечі, а тим
паче, висмикувати з голови волосини. Необхідно підтримувати дистанцію
між вами і циганкою не менше витягнутої руки.
Якщо вулична ворожка ніяк не вгомониться і продовжує чіплятися,
треба її від себе відігнати. Для цього потрібно на всі її запитання і пропозиції відповідати «Ні».
Якщо ж не допоможе навіть це, можна вдатися до крайнього методу – прокльонів (вірите ви самі у них чи ні – то вже справа другорядна).
Помічено, що цигани, як представники забобонного народу, дуже бояться прокльонів. Отож якщо напророчити циганці злого чоловіка, який відбере у неї всі гроші та поб’є за те, що їх мало (що є щоденною практикою
серед «ромів»), циганку як вітром здує. Перевірено особисто.
Діонісія Кернична

Правоохоронці затримали циган і хлопця з битою
Джерело: «EXO з регіону» (Полтавщина)
http://exo.in.ua/?page=new&id=26094
22.03.2014
Виконуючий обов’язки начальника Кобеляцького райвідділу внутрішніх справ Володимир Голтвянський проінформував представників ЗМІ
про кримінальні правопорушення, розкриті його підлеглими протягом
останніх кількох днів.
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У 2013-ому році в Кобеляках на вулиці Пушкіна групою осіб циганської національності була скоєна крадіжка 20 тисяч гривень у однієї з місцевих жительок. Зловмисники представились жінці пенсійного віку електриками, які прийшли перевіряти технічний стан лічильника. А потім, скориставшись її довірливістю, викрали у неї значну суму грошей.
А кілька днів тому в мікрорайоні Гатище, що в Кобеляках, був помічений легковий автомобіль БМВ, схожий на той, який зафіксувала камера
відеоспостереження під час вчинення крадіжок минулого літа.
На місце події одразу виїхали міліціонери. Вони виявили там групу
циган, котрі знову представлялись людям електриками.
Підозрілих осіб затримали. І ті зазнались у крадіжках, навіть повернули гроші.
Також у неділю вранці на площі Перемоги був затриманий 16-річний
юнак із двома бейсбольними битами. Зброю вилучили, відкрито кримінальне провадження.
Ігор Філоненко

В Славянске неизвестные с автоматами
избивают и грабят ромов
Джерело: Новости Донбасса
http://novosti.dn.ua/details/223201/
19.04.2014
В Славянске начались погромы ромов, сообщают очевидцы. Вооруженные люди вламываются в дома ромов, избивают и грабят их независимо от пола и возраста.
В частности, были избиты несколько женщин и детей. Нападающие
утверждают, что они действуют по указанию «народного мэра» Вячеслава
Пономарева.
По словам очевидцев, вооруженные люди выгружают имущество
граждан в грузовые автомобили.
Информацию подтверждают в ромских правозащитных организациях, сейчас активисты организаций устанавливают лиц, которые совершили нападения.
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У Слов’янську пояснили погроми ромів
Джерело: Українська правда
http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/20/7023123/
20.04.2014
Слов’янськ зачистили не від місцевих ромів, а від наркотиків.
Як повідомляє кореспондент УП, про це 20 квітня заявив самопроголошений «народний мер» Слов’янська В’ячеслав Пономарьов.
«Нападів на циган як таких не було. Ми зачищаємо місто від наркотиків»,– заявив він.
За словами Пономарьова, він провів переговори з представником
місцевих ромів і сім’ї, які займалися торгівлею наркотиками, «були з міста
видалені».
Як відомо, раніше у Слов’янську почалися погроми ромів. За даними
ЗМІ, озброєні люди вдиралися в будинки ромів, били і грабували їх незалежно від статі і віку.
Нападники стверджували, що діють за вказівкою «народного мера»
В’ячеслава Пономарьова.

В Славянске продолжаются погромы ромов
Джерело: «Газета «Донбасс» (donbassUA)
http://donbass.ua/news/region/2014/04/23/v-slavjanske-prodolzhajutsja-pogromyromov.html
Вчера вечером в захваченном пророссийскими активистами городе
продолжились гонения цыган.
Все нападения проходят по одной схеме: вооружённые люди врываются в дома ромов, избивают хозяев и грабят их, невзирая на пол
и возраст.
По данным группы ЕвромайданSOS, вчера были избиты несколько
женщин и детей. Нападающие утверждают, что действуют по указке «народного мэр» Вячеслава Пономарёва.
Информацию о погромах подтвердили в цыганских правозащитных
организациях и в Цыганской диаспоре Донетчины.
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В Славянске снова устроили ромский погром
Джерело: «Вечерние вести»
http://gazetavv.com/news/incidents/115651-v-slavyanske-snova-ustroili-romskiypogrom-video.html
23.04.2014
В Славянске (Донецкая область) снова грабят жилые дома ромов. Вооруженные сепаратисты врываются в дома и выносят из них имущество,
пишут Новости Донбасса.
В одном из домов преступники пытались прострелить дверной замок. После выстрела пуля срикошетила и попала в ногу сепаратисту.
Напомним, в ночь на 19 апреля вооруженные сепаратисты уже грабили дома ромов в Славянске. Свои действия они объясняли борьбой
с торговлей наркотиками.

Очевидица цыганского погрома в Славянске:
«Так кто же фашисты?!»
Джерело: «ФАКТЫ»
http://fakty.ua/180555-ochevidica-cyganskogo-pogroma-v-slavyanske-tak-kto-zhefashisty
23.04.2014
По словам председателя Донецкого областного культурно-просветительского общества ромских женщин «Мирикля» Натальи Варакуты,
несколько цыганских семей, которые компактно проживали в Славянске
в районе железнодорожного вокзала и поселка Черевковка, покинули город в связи с начавшимися погромами. Как рассказывают пострадавшие,
сепаратисты стали заглядывать в их дома с первых дней, как захватили
власть в регионе, требовали выдать им деньги, ценности и… наркотики,
в противном случае обещали устроить «веселую жизнь».
«Когда хозяйка дома увидела во дворе стреляные гильзы и убитую собаку, ей стало плохо»
Из поселка Черевковка семьи цыган начали уезжать к родственникам еще неделю назад. А после инцидента, который случился 18 апреля
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в доме Павла Ковача, проживающего возле железнодорожного вокзала
(улицы Володарская и Димитрова), ромы покинули и эти места.
– Павла и его жены во время инцидента дома не было, в жилье находились двое членов семьи – 60-летняя женщина и десятилетняя девочка,–
рассказывает Наталья Варакута.– Вдруг сюда зашли трое мужчин в камуфляжной форме, вооруженных пистолетом, ружьем и автоматом, и один
в штатском. Они подъехали ко двору на серебристом автобусе с номерным знаком «51−51». Зайдя в помещение, непрошеные гости повернули
лицом к стене девочку и пожилую женщину и под дулом автоматов стали
требовать у них золото, деньги, наркотики. Ничего не добившись, вышли
во двор, где устроили стрельбу. Когда вернувшаяся хозяйка дома увидела
на подворье стреляные гильзы и убитую собаку, у нее случился сердечный приступ. Утром вся семья уехала к родственникам.
Опустевшие семь домов цыган в этом поселке на следующий день
были разграблены: разбивая окна или взламывая двери, приверженцы
сепаратистов забирали из жилья ценное имущество и вывозили на микроавтобусе.
– Так кто же фашисты: жители Западной Украины и «Правый сектор»,
которых мы в глаза не видели, или бандиты с автоматами, взявшиеся
защищать нас от «майдановцев»? – возмущается местная пенсионерка,
ставшая свидетелем цыганского погрома.
Пока подсчитать ущерб и понять, чего лишились, ромы не могут –
кто же рискнет вернуться в город, в котором хозяйничают вооруженные люди?
Пророссийские активисты от погромов открестились, хотя бесчин
ства начались именно с их приходом к власти в Славянске. Тем временем ромская Рада Украины, членом которой является Наталья Варакута,
сделала официальное заявление, оценив происходящее как «дестабилизацию обстановки». А ромские организации Донетчины и Украины
направили в облгосадминистрацию, офис уполномоченного по правам
человека Верховной Рады, в международные центры по правам ромов
в Варшаве и Будапеште, а также в ООН документ с требованием обеспечить безопасность соплеменников.
Между тем самопровозглашенный мэр Славянска Пономарев наводит в городе «порядок»: установил комендантский час и объявил о создании «вместо бандеровских СМИ» собственного общественного телекана102
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ла, концепция которого заявлена как «мощнейший удар по библейской
матрице и сионистскому зомбовещанию». Пресс-служба новоявленного
градоначальника теперь требует у журналистов не только служебное
удостоверение, но и… данные паспорта. Кроме того, документы нужно
предъявлять на блокпосте еще при въезде в город.
Пономарев порекомендовал журналистам «не уделять много времени на нагнетание обстановки», а «делать репортажи о чистоте и красивых
уголках славного города». «Славянск остается тихой гаванью, островком
безопасности от преследования жизни»,– считает он.
(…)
Вера Жичко

Слухи, что застреленный в Сумах мужчина –
криминальный авторитет, милиция не подтвердила
Джерело: «Данкор» (Сумы)
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/133381
30.04.2014
Сообщение о пациенте с огнестрельным ранением на линию «102»
поступило от медсестры приемного отделения ЦГБ сегодня, 30 апреля,
в 00:10.
В мужчину стреляли возле дома № 14/3 на ул. Прокофьева, неподалеку от бара «Викинг»,– информируют правоохранители. По данным
сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области,
мужчина был ранен в левую часть грудной клетки, в область 7-го ребра.
Он был доставлен в больницу около полуночи, и спустя два часа скончался, не приходя в сознание.
По информации милиции, убитый – ранее многократно судимый
сумчанин 1977 года рождения. Слухи о его авторитете в криминальных
кругах УМВД Украины в Сумской области не подтверждает. Как сообщил
«Данкору» источник, близкий к правоохранительным органам, убитый –
мужчина ромской национальности, известный на Барановке криминальный элемент Чавела.
По факту убийства открыто уголовное производство.
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Следствие устанавливает личность злоумышленника. Милиция просит всех, кому что-либо известно о данном преступлении, сообщать по
телефонам 611-792, 667-204,667-205, 102. Правоохранители гарантируют
анонимность.
Елена Адаменко

В Харьков завезли корь. Постарались цыгане
Джерело: Городской Дозор (Харьков)
http://dozor.kharkov.ua/news/social/1150894.html
21.05.2014
Впервые за много лет в Харькове начали фиксировать больных
корью.
За последнее время зафиксировали 43 случая.
Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Харькова Ирина Зубкова.
По ее словам, корь в Харьков завезли цыгане из Славянска.
Из 43 человек заболели 17 детей. При этом большинство детей не
были привиты. В большинстве случаев отсутствие прививки связано
с отказами родителей.
Кроме того, среди заболевших корью были и беременные женщины.
Павел Козаченко

У Харкові цигани зі Слов’янська розповсюджують кір
Джерело: Gazeta.ua
http://gazeta.ua/articles/regions/_u-harkovi-cigani-zi-slovyanska-rozpovsyudzhuyutkir/559601?mobile=false
23.05.2014
Цигани зі Слов’янська, які втекли до Харкова, після початку бойових дій – розповсюджують у місті кір. За останній місяць захворіло
43 харків’янина. Востаннє подібні прояви інфекції фіксувалися ще 4 роки
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тому. Про це Gazeta.ua повідомила головний санітарний лікар Харкова
Ірина Зубкова.
«Серед людей, які заразилися на цю хворобу є діти та вагітні жінки. Для останніх захворювання на кір особливо небезпечне. Оскільки
вірус може вразити плід, викликати ускладнення»,– розповідає Ірина
Зубкова.
«Кір – дуже небезпечна вірусна інфекція. Передається повітрянокрапельним шляхом. Щоб заразитися, достатньо побути в одному приміщенні з хворим. Наслідки для організму після кору можуть бути дуже
серйозними – ускладнення на серце, нирки, нервову систему. До всього
захворювання супроводжується високою температурою тіла, сльозоточивістю, червоними висипами на шкірі».
Лікар зазначає, про епідемію корі в місті говорити зарано.
«Поки ситуація не критична. Сподіваємося, що вірус вдасться зупинити й запобігти його масштабному поширенню. Щоб не заразитися
на кір необхідно зробити відповідні щеплення. Як з’ясувалося, більшість харків’ян, яких вразив цей вірус, не мали щеплення»,– додала
Зубкова.
Таміла Михеєва

Перепублікація цього матеріалу під назвою «В Харькове цыгане-беженцы распространяют болезни» на сайті MyKharkov.info (http://mykharkov.
info/news/v-xarkove-cygane-bezhency-rasprostranyayut-bolezni-68810.html)
23.05.2014.

Цыгане продолжают распространять в Харькове корь
Джерело: Городской Дозор (Харьков)
http://dozor.kharkov.ua/news/social/1151898.html
25.06.2014
В Харькове в этом году происходят вспышки болезни кори. В основном заболевают люди, которые не привиты. Более 40 процентов заболевших – цыгане.
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Об этом сообщает СЭС в Харьковской области.
В Харьковской области с начала 2014 года зарегистрировано более
93 тыс. инфекционных заболеваний.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость в целом снизилась на 9,3%, однако эпидемическая ситуация остается неустойчивой.
Произошло снижение заболеваемости сальмонеллезом, шигеллезом, туберкулезом органов дыхания, эпидемическим паротитом, краснухой, острыми вирусными гепатитами В, С, острыми респираторными
вирусными инфекциями и гриппом.
Зарегистрирован рост заболеваемости гастроэнтероколитом,
ротавирусным энтеритом, лямблиозом, коклюшем, вирусным менингитом, корью, менингококковой инфекцией, острым вирусным гепа
титом А.
В Харьковской области, как и в Украине в целом, отмечается рост
заболеваемости корью.
Заболеваемость в большинстве случаев спорадическая, однако
зарегистрировано 6 семейных очагов с числом заболевших от 3 до
6 человек.
Подавляющее большинство больных не имеют прививок против
кори, более 40,0% – лица цыганской национальности.
Главным управлением Госсанэпидслужбы в Харьковской области проводятся профилактические и противоэпидемические
мероприятия по недопущению эпидосложнений по инфекционным
заболеваниям.
Специалисты подчеркивают важность и необходимость получения
профилактических прививок, как эффективного средства защиты себя
и своих детей от опасных инфекционных болезней, таких как корь, дифтерия, коклюш, полиомиелит, столбняк, туберкулез, эпидемический паротит, вирусный гепатит В и др.
Павел Козаченко

Перепублікаці цього матеріалу під назвою «По Харькову из-за цыган
„гуляет“ корь» на сайті «Комментарии»:
(http://kharkov.comments.ua/news/2014/06/26/090052.html) 26.06.2014.
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В Сумах цыгане на «копейке» сбили мотоциклиста
Джерело: 0542.ua (Сайт города Сумы)
http://www.0542.ua/article/544865
29.05.2014
Вчера, 28 мая, около 19:30 на ул. Набережной р. Стрелки, рядом с магазином «Велосалон» произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля ВАЗ-2101, за рулем которого был 18-летний водитель ромской национальности.
По информации Госавтоинспекции, водитель «копейки» направлялся в сторону Покровской площади, выполнял маневр разворот налево,
при этом совершил наезд на мотоцикл YAMAHA-FZS600.
В результате столкновения 34-летний водитель мотоцикла с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.
Александр Мартынюк

На Київщині 12-річна дівчинка віддала шахрайкам
за «зняття порчі» ювелірні прикраси та гроші
Джерело: Сайт ГУМВС України в Київській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyivska/uk/publish/article/109845
30.05.2014
Шахрайська схема по «зняттю порчі» знову спрацювала – 12-річна
дівчинка, жителька міста Біла Церква, віддала незнайомці 1200 гривень
та ювелірні прикраси взамін за зняття із неї та її сім’ї порчі, яка, за словами
«ясновидиці», призвела б до смерті близької людини.
Днями до чергової частини Білоцерківського міськвідділу міліції зателефонувала місцева жителька і повідомила про те, що на вулиці Митрофанова її доньку зупинили 2 незнайомі жіночки і наврочили біду. Для
того, щоб позбутися нещасть та «відробити порчу» вони запропонували
дівчинці зібрати всі гроші та цінності, що є вдома, і віддати «ясновидиці»
для проведення ритуалу.
Налякана дівчинка все так і зробила – пішла додому, взяла зі схованки гроші та ювелірні прикраси і винесла незнайомкам. В результаті,
шахрайки задурили їй голову так, що бідолашна не відразу зрозуміла,
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що її ошукали – аферистки зникли разом із цінностями. Тільки через дві
години, отямившись, донька розповіла про подію мамі, яка звернулася за
допомогою до міліції і повідомила прикмети злодійок.
Періодично до Білоцерківського міського відділу міліції надходять заяви від громадян, про те, що їх ошукали шахраї. Правоохоронці Київщини постійно через засоби масової інформації повідомляють
про дані злочини та застерігають громадян не вступати в контакт з незнайомими людьми і, тим більше, не довіряти їм свої збереження, цінні
речі та майно.
Як правило, шахраї мають на «озброєнні» різні види впливу на психіку людей різного віку. Підліткам та молодим людям вони розповідають
про непоправну трагедію, що має статися з їх батьками чи близькими,
тому необхідно терміново «зняти порчу» з їх сім’ї. Злочинці наказують
їм піти додому і взяти всі коштовні речі та гроші. В результаті такого
«очищення» разом із шахраями зникають і Ваші коштовності. Якщо
з Вами трапилась така пригода, негайно, без зволікань, повідомляйте
працівників міліції про скоєний злочин і обов’язково назвіть прикмети
злочинців.
Прикмети підозрюваних:
1. Жінка на вигляд віком близько 30 років, зовні схожа на циганку,
міцної статури, зріст 160 см, волосся чорне, очі карі, губи тонкі, ніс загострений, була одягнена в білу до колін спідницю, білу футболку, чорні босоніжки.
2. Жінка на вигляд 50 років, зріст 170 см, міцної статури, волосся світле, сірі очі, тонкі губи, була одягнена в світлу кофту, білу спідницю, чорні
босоніжки.
Шановні громадяни!
Якщо Ви стали свідком злочину або маєте інформацію про осіб, що
скоїли дані злочини, прохання повідомити працівників міліції за номером
телефону чергової частини міліції 102.
Ваша інформація допоможе правоохоронцям розшукати правопорушників, тим самим убезпечить інших громадян від посягань злочинців.
Тетяна Гадомська,
Білоцерківський МВ ГУМВС України в Київській області
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В Житомире пьяный цыган с ножом нападал на прохожих
Джерело: «Журнал Житомира»
http://zhzh.info/news/2014-06-03-19154
03.06.2014
Вчера 1 июня около 20:00 часов у центрального входа в ТРЦ « ГлобалUA» неизвестный мужчина, лет 25, представитель цыганской диаспоры в состоянии алкогольного опьянения сначала провоцировал прохожих на конфликт, подходил к молодежи пытаясь устроить драку держа
наготове огромный нож в руке.
Размахивая опасным лезвием безосновательно начал атаковать прохожих, ставя под угрозу не только здоровье но и жизни мирных прохожих, среди которых было немало детей.
Возвращаясь с тренировки, в эпицентре событий случайно оказался
и боец Самообороны. Не имея при себе оружия и спецзащиты несколькими ударами приостановил атаку опасного парня. Благодаря мгновенному вмешательству возмущенных прохожих нападающий вынужден
был бежать.
Получив оперативное сообщение своего активиста штаб самообороны Житомира привлек подразделение «Автопатруль» на поиски цыгана в направления побега.
За считанные минуты неопытный беглец был замечен одним из экипажей автопатруля в тесных для авто дворах центра Житомира. Бойцы
самообороны выследили подъезд в котором исчез нарушитель и узнали
его через окно первого этажа.
Поняв бесперспективность побега и обращаясь к активистам самообороны через окно квартиры мужчина стал умолять его простить, к его
просьбам присоединилась жена и еще одна пара сожителей тоже цыганского рода. Переходя то к обидным словесным провокациям, то снова
к извинениям со слезами, потом с истерикой, и угрозами самоубийства,
угрозами физической расправы, и приездом подмоги. Но метод запугивания и провокаций никак не влиял на позицию Самообороны.
Дождавшись приезда милиции нарушитель сдался в руки самообороны и правоохранительных органов. Еще несколько минут жена задер

Орфографія та пунктуація збережені (ХПГ).
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жанного цыгана громко кричала возле милицейского УАЗа, капризничала, устраивала истерику, и пыталась помешать автомобилю проехать,
бросаясь под колеса, но безуспешно.
Самооборона действовала в рамках закона, не устраивала самосуд,
и будет следить за справедливым и законным наказанием.
Координатор
«Автопатруль Житомир»
Сергей Фещук

Под Харьковом обосновался цыганский табор
Джерело: MyKharkov.info
http://mykharkov.info/news/pod-xarkovom-obosnovalsya-cyganskij-tabor-51898.html
28.06.2014 15:26
В пригороде Харькова, в поселке «Высокий» около 200 цыган обосновали табор на территории частного кемпинга.
Хозяйка территории безрезультатно пытается выгнать непрошеных
гостей.
«Это – беженцы из Славянска. Раньше они жили в лесах, но когда
в Харькове начались дожди, они обосновались в кемпинге, даже разрешения не спросили. Они не имеют документов, здесь преимущественно
матери-одиночки»,– сообщил один из волонтеров.
К слову, цыгане прекрасно понимают, что занимают чужую территорию незаконным образом.
По словам беженцев, чиновник разговаривают с ними исключительно в телефонном режиме. Сами же чиновники говорят, что с цыганами
у них большие проблемы, и что в Высоком нет официальных лагерей для
беженцев.
«Нам необходимы документы о том, что они – вынужденные переселенцы. У них документов нет. Мы селим какую-нибудь небольшую
группу, а потом туда съезжается весь табор»,– в свою очередь, говорят
чиновники.
Кроме того, зачастую цыгане и сами разбегаются, когда к ним приходят сотрудники МВД.
В ХОГА пообещали разобраться с ситуацией.
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Жебраки на вулицях Львова
Джерело: Сайт ГУМВС України у Львівській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/lviv/uk/publish/article/124805
11.07.2014
Про жебрацтво на вулицях міста, його профілактику та способи
впливу, які можуть використовувати щодо жебраків працівники міліції,
розповів начальник Львівського міського управління міліції підполковник
міліції Сергій Зюбаненко.
«У Львові дійсно є проблема з жебраками, зокрема з особами ромської національності, котрі займаються жебрацтвом, переважно у центральній частині міста.
Весь особовий склад Львівського міського управління міліції, зокрема наружні служби, орієнтовані на те, щоб робити зауваження і проводити роз’яснювальні роботи з цими людьми.
Ми тісно співпрацюємо по цьому питанню з міською радою, з районними адміністраціями.
У міській раді є підрозділ під назвою „Туристична поліція“ – це муніципальний підрозділ, який спільно з працівниками міліції займається наведенням порядку в центральній частині міста.
Працівники цього підрозділу зорієнтовані на те, щоб не допускати проявів жебрацтва, стихійної торгівлі та порушення громадського
порядку.
Нажаль, на сьогодні законодавство обмежує наші дії – до 2010 року
були приймальники-розподільники, де люди, котрі займалися жебрацт
вом і їхня особа не була встановлена, могли затримуватись на термін до
одного місяця – для встановлення особи, обставин перебування в місті,
і виявлення незаконних чи аморальних дій, які вони могли вчиняти. А також були статті кримінального кодексу, які передбачали відповідальність
за такі дії. Нажаль, сьогодні ці статті декриміналізовані.
І на сьогоднішній день є дійсно така проблема – таких порушників
немає куди поміщати, немає можливості працювати з ними. Ми лише проводимо роз’яснювальну, профілактичну роботу. На практиці виглядає так,
що працівники міліції звертають на це увагу, але громадяни свідомо за деякий період часу порушують, або знов виходять на вулицю жебракувати,
або переходять в інше місце.
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Власне, ми закликаємо громаду реагувати на такі факти, повідомляти
працівників міліції, а найкраще – не давати гроші жебракам»,– розповів
Сергій Зюбаненко.
ВЗГ ГУМВС України у Львівській області

Допоможіть знайти 13-річну дитину!
Джерело: Сайт ГУМВС України в м. Києві
http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/165195
08.10.2014
Шевченківським районним управлінням столичної міліції розшукується 13-річна Олена Харкомич, яка 2 червня 2014 року зникла в районі
залізничного вокзалу, і до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.
Не будьте байдужими! Можливо, дитина знаходиться у небезпеці і потребує допомоги!
Вранці 2 червня поточного року 13-річна Олена з мамою приїхали до
Києва на міський привокзальний ринок. Поки жінка роздивлялась яскраві
прилавки, дівчинка загубилася. До теперішнього часу додому не повернулася, її місцеперебування досі залишається невідомим.
Під час пошуку дитини відпрацьовувалися місця концентрації молоді та осіб без певного місця проживання, осередки масового скупчення людей, лікарні, місця навчання та відпочинку малолітньої, друзі
та близькі родичі батьків, проводилася робота з особами циганської
зовнішності.
На жаль, місцезнаходження Олени Харкомич на даний час невідоме.
Для 13-річної дитини життя на вулиці – суцільна небезпека. Вона ризикує
стати легкою здобиччю для злочинців, які можуть скривдити беззахисну
дівчинку.
На вигляд Олені Харкомич 13 років, худорлява, зріст 150–155 см, очі
карі, волосся темно-русяве (останній раз волосся було заплетене у косичку).
Під час зникнення дівчина була одягнена у білу футболку з зображенням пляшки із написом «Jack Daniel’s», рожеву олімпійку, джинсові світлі
штани, коричневі мокасини.
Дитина також відкликається на ім’я Сніжана.
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Не залишайтесь осторонь чужої біди! Можливо, дитина знаходиться
поруч з вами, треба тільки озирнутися навколо.
Осіб, які володіють будь-якою інформацією, що може допомогти у пошуках 13-річної Олени Харкомич, прохання негайно звертатися за телефонами: (044) 486-03-06, (044) 443-63-82, 098-835-88-16 або 102.
Конфіденційність інформації гарантується.
ВЗГ ГУМВС України в м. Києві
Наталія Калиновська,
Шевченківське РУ

Не всі роми Полтавщини мають паспорти
та інші документи
Джерело: VPoltave.info
http://vpoltave.pl.ua/read/novost/id/200203223/Ne-vsi-romi-Poltavshhini-mayut-pasportita-inshi-dokumenti
13.11.2014
У Полтавській ОДА відбувся круглий стіл, присвячений проблемам
інтеграції ромів (циган) в українське суспільство
У Полтавській області розпочато реалізацію обласного плану інтеграції ромів в українське суспільство, яка базується на державній стратегії
захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.
Програма передбачає:
– соціальний захист і зайнятість циган,
– правовий захист циган,
– підвищення освітнього рівня циган,
– охорона здоров’я циган,
– поліпшення житлово-побутових умов циган,
– задоволення культурних та інформаційних потреб циган.
Зараз на Полтавщині проживає близько 1,5 тисячі представників ромського етносу. Найбільше їх у Кременчуці та Кременчуцькому
районі, Лубенському, Машівському, Новосанжарському, Миргородському районах.
Зареєстровано 5 недержавних громадських об’єднань ромів.
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– Ми сьогодні збираємо «круглий стіл», тому що у нас є проблеми – жебрацтво, бездомні, та інші. Особисто я провів 6 проектів, у рамках яких надавав гуманітарну допомогу – їжа, дрова, вугілля. Треба, щоб
усі були рівні, щоб отримували документи і працевлаштовувалися,– окреслив коло проблем голова осередку «Миргородські роми» Микола
Чернявський.
За словами Миколи Чернявського, у багатьох ромів немає навіть
паспортів.
Богдан Андреев
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Подробности стрельбы в центре Запорожья:
кавказец целился парню в голову
Джерело: «Заноза» (Запорожье)
http://zanoza-news.com/?p=5827
11.06.2013
Если бы тот инстинктивно не прикрыл лицо рукой, свинцовая пуля
могла бы угодить в голову.
Напомним, инцидент произошел вчера, 10 июня, около девяти вечера в Орджоникидзевском районе.
Как стало известно «Занозе», трое молодых парней ехали на «Ланосе» со стороны Вознесеновского рынка. На пересечении улиц Лермонтова и Победы водитель притормозил, чтобы повернуть, однако дорогу
преградил «Митсубиси».
По словам 19-летнего пострадавшего Ивана, парни на «Ланосе»
подъехали сзади и посигналили водителю иномарки, однако, тот никак
не прореагировал, хоть на этом перекрестке можно поворачивать, даже
если горит «красный свет».
– Он стоял на светофоре без включенных поворотников и в это время еще разговаривал по телефону,– говорит Иван.
Вскоре загорелся «зеленый», и машины тронулись, а поравнявшись,
один из парней сделал водителю «Митсубиси» замечание.
Конфликт продолжился, но уже стрельбой на перекрестке с пр. Ленина.
– Мой друг сказал водителю иномарки, что там можно поворачивать и нужно включать повортники. На что тот сначала ничего не сказал,
а потом, когда мы стояли и ждали «зелёный» на следующем перекрестке, он подъехал и начал предъявлять притенезии моему другу. Мол,
«ты меня еще будешь учить водить, сопля ты зелёная?» Возникла словесная перепалка.
После чего он достал из левой боковой двери пистолет, нацелился
в меня и выстрелил. У меня сработал инстинкт самосохранения, и я прикрыл своё лицо рукой,– рассказал о происшествии Иван.
117

Злочини на ґрунті ненависті в Україні

Пострадавший отметил, что стрелявший был кавказской национальности и ему около 30–40 лет на вид. Номер авто обидчика парни, к сожалению, не запомнили.
В 5-й горбольнице врачи вытащили из предплечья Ивана две свинцовых пули.
По информации МВД, личность стрелявшего устанавливается. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований
по признакам ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Правоохранители Полтавы призывают граждан
немедленно сообщать о преступлениях
Джерело: Интернет-издание VPoltave.info
http://vpoltave.info/read/novost/id/200179911/Pravookhraniteli-Poltavy-prizyvayutgrazhdan-nemedlenno-soobshhat-o-prestupleniyakh
01.07.2013
И-за слишком позднего сообщения о краже у вас остается все меньше
шансов на возвращение своего имущества.
В течение первого полугодия 2013 года на территории Октябрьского
района Полтавы стражи порядка зарегистрировали 192 случая ограблений путем обмана и злоупотребления доверием, за аналогичный период
прошлого года таких преступлений было совершено лишь 61. Жертвами
мошенничества становятся лица преклонного возраста, поскольку, по
словам правоохранителей, к ним легче втереться в доверие и представиться работником любой социальной службы.
За 6 месяцев 2013 года на территории района совершено 36 квартирных краж. Наибольшее количество таких ограблений произошло путем
взлома замка, также преступники проникали в жилища полтавчан через
окна. Наибольшее количество квартирных краж совершается в четверг,
а меньше всего – в субботу.
– Основным объектом посягательств преступников становятся изделия из золота и деньги, немного меньше их привлекают бытовая техника и мобильные телефоны,– сообщил Александр Терела,
начальник Октябрьского райотдела милиции.– Недавно сотрудники
уголовного розыска задержали преступную группу, состоящую из лиц
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кавказской национальности, которые совершали квартирные кражи
в Октябрьском районе.
В летнее время, в период отпусков, многие полтавчане выезжают на
отдых или на море, или к родителям, или на дачу. Тогда ваш дом становится наиболее уязвимым к ограблению. Поэтому, пожалуйста, если едете
в отпуск, ставьте квартиры на сигнализацию или же, если нет такой возможности, передайте ценные вещи на хранение родственникам, друзьям
или в банковскую ячейку.

Больше всего беспокойства правоохранителей вызывает то, что полтавчане сообщают об ограблении не сразу, а даже на следующий день –
теряется ценное время и тогда все сложнее становится разыскать преступников и украденное.
– Сразу, когда обнаружили кражу, обращайтесь на 102 – приедет
опергруппа и по горячим следам будет раскрывать преступление,– сказал Александр Терела.
Аня Шумова
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Депутата-регионала убили
лица кавказской национальности
Джерело: IZVESTIA.KIEV.UA
http://izvestia.kiev.ua/ru/news/21841/8
08.07.2013
Депутата от Партии регионов Константиновского районного совета Александра Аксенова, который от полученных во время драки травм
скончался в больнице, избили 6 человек кавказской национальности. Депутат вступился за тракториста фермерского хозяйства.
Об этом сообщили в МВД.
«Конфликтная ситуация в селе Ближняя Делеевка Константинов
ского района возникла из-за того, что лица кавказской национальности,
которые проезжали по селу на автомобиле „Тойота“, не могли долго на
узкой улице села объехать трактор под управлением работника фермерского хозяйства, владельцем которого является Аксенов.
Мужчины выражались в адрес тракториста нецензурными словами.
По предварительной информации, Аксенов с родственниками на
автомобиле догнал „кавказцев“ и хотел выяснить обстоятельства ссоры
и вступился за тракториста.
В результате возникла очередная ссора, в ходе которой лица кавказской национальности избили депутата и его родственников и с места
происшествия скрылись. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.
Впоследствии, как известно, депутат Аксенов умер в больнице»,–
рассказали в МВД.
Напомним, один из подозреваемых в драке, в результате которой погиб депутат от ПР, задержан.
Проводятся следственно-оперативные действия и устанавливаются
лица и местонахождение других злоумышленников. Об этом сообщили
в райотделе милиции Константиновки. Правоохранители рассматривают
несколько версий трагедии.
По материалам:
Інформаційного агентства «Українські Національні Новини»
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Харьковчанок вербовали
для занятия проституцией на Кавказе
Джерело: „STATUS QUO“ (Харьков)
http://www.sq.com.ua/rus/news/proisshestviya/26.07.2013/harkovchanok_verbovali_
dlya_zanyatiya_prostituciej_na_kavkaze/
26.07.2013
Правоохранительные органы задержали в Харькове гражданина России 1987 г. р., жителя Дагестана, который вербовал в Харькове девушек для сексуальной эксплуатации их у себя на родине. Как
сообщил сегодня, 26 июля, начальник управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве прокуратуры Харьковской области Артем Степанов, злоумышленник искал 20–30-летних харьковчанок
в клубах и ресторанах, а также через интернет. Всего он завербовал восемь девушек. Некоторые из них и в Харькове занимались проституцией.
Как отметил Степанов, в основном на такую работу согласились девушки,
у которых было сложное материальное положение или другие жизненные обстоятельства.
Как рассказал заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Харьковской области Игорь Сенчук, злоумышленника задержали
вчера, 25 июля, на Южном вокзале Харькова, откуда он вместе с девушками планировал выехать в Белгород. Там их ждал сообщник с микроавтобусом, который должен был отвезти девушек в Москву, откуда самолетом
их планировали переправить во Владикавказ. Харьковчанкам обещали
платить по 500 грн. за час. Половину этих денег девушки должны были
отдавать организаторам. Через месяц их обещали вернуть домой.
Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса (торговля людьми, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет). Правоохранители
ищут других участников организованной группы (в частности, на территории России). Также известно, что вербовать девушек помогала харьковчанка, которая за свои услуги получила 2,6 тыс. долл.
Владислав Ксенз

При этом, на сайте МВД нет данных о национальности задержанного:
«Правоохоронці Харківщини перекрили канал по вербуванню українок для
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роботи в іноземних борделях» (http://mvs.gov.ua/mvs/control/kharkiv/uk/
publish/article/89504;jsessionid=10FCB7D5DC89C8FE3DBBAC9F6021476D)
А ультраправые уже все знают: «Даг наладил поставки проституток
из Харькова в бордели Дагестана» (http://pn14.info/?p=137122)
На деяких інших сайтах:
«Голос Таврії». У Харкові знешкоджений зайда з Кавказу, який вивозив українок у сексуальне рабство в Росію (http://tavrijci.org/u-harkovizneshkodzheniy-zayda-z-kavkazu-yakiy-vivoziv-ukrayinok-u-seksualnerabstvo-v-rosiyu/).
«Последние новости Украины – UkraineInfo». У Харкові знешкоджений зайда з Кавказу, який вивозив українок у сексуальне рабство в Росію
(http://kharkov.ukraineinfo.net/main/u-harkovi-zneshkodzhenij-zajda-zkavkazu-jakij-vivoziv-ukrainok-u-seksual-ne-rabstvo-v-rosiju/).
«Новини Харкова». Харків’янок ледь не вивезли на Кавказ в сексуальне рабство (http://uanews.kharkiv.ua/incident/2013/07/26/15300.html).
«Профи-ньюс». Кавказец вывозил украинок в сексуальное рабство
в Россию (http://www.profinews.com.ua/get.php/59859/kavkazets-vyivozilukrainok-v-seksualnoe-rabstvo-v-rossiyu).

Фраґмент інтерв’ю головний редактора
журналу Playboy Україна Владислав Іваненко
радіостанції «Голос Столиці»
Джерело: «Голос столиці»
http://newsradio.com.ua/2013_08_01/Ukra-nskim-d-vchatam-ne-vistacha-vpevnenost-usob-golovred-Playboy/
01.08.2013
«Голос Столиці»: На вашій обкладинці бувало багато відомих осіб.
Чи всі вони залишилися задоволені результатом?
Владислав Іваненко: Так. Хоча одній моделі у нас чоловік зламав
ніс – вона зробила йому подарунок на день народження, зробила сесію
нишком від нього, а він кавказької національності і неправильно зрозумів
цей подарунок.
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На харківському ринку ударом ножа
в серце вбили вихідця з Кавказу
Джерело: ТСН.ua
http://tsn.ua/ukrayina/na-harkivskomu-rinku-udarom-nozha-v-serce-vbili-vihidcya-zkavkazu-305276.html
05.08.2013
Міліція відкрила кримінальне провадження
У Харкові вдень 4 серпня на Кінному ринку вбили 21-річного вихідця
з Кавказу.
Про це повідомив заступник прокурора Комінтернівського району
Харкова Андрій Кравченко.
Міліція вже розпочала кримінальне провадження – «умисне вбивство».
При цьому вбивцею виявився 45-річний представник кавказької національності, який під час сварки з співвітчизником вдарив його ножем
у серце та зник з місця події.
Як виявилося, це вже не перший його злочин: чоловік оголошений
в розшук у Курській області Російської Федерації.
Правоохоронці шукають вбивцю.

Прокуратура контролює розслідування вбивства
на Кінному ринку
Джерело: Сайт прокуратури м. Харкова
http://prokuratura.kharkov.ua/news/231
05.08.2013
4 серпня на території Кінного ринку у Харкові вбили 21-річного вихідця з Кавказу.
Як повідомив заступник прокурора Комінтернівського району Анд
рій Кравченко, матеріали одразу були внесені в ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ
(умисне вбивство). Розслідування знаходиться під процесуальним керівництвом прокуратури району.
Наразі завдяки ефективним оперативно-слідчим діям уже встановлено особу злочинця. Ним виявився 45-річний чоловік, який під час свар123
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ки зі співвітчизником вдарив його ножем у серце. Після цього зловмисник
втік з місця події.
Як виявилося, це вже не перший його злочин – чоловіка оголошено
в розшук у Курській області Російської Федерації.
На цей час вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження та затримання злочинця.
Прес-служба прокуратури м. Харкова

Затримано вихідця з Кавказу, що 4 серпня вбив земляка на
Кінному ринку
Джерело: Сайт прокуратури м. Харкова
http://prokuratura.kharkov.ua/news/234
07.08.2013
Сьогодні вночі правоохоронці затримали 45-річного вихідця з Кавказу, який 4 серпня ножовим ударом в серце вбив 21-річного співвітчизника.
За інформацією заступника прокурора Комінтернівського району
Андрія Кравченка, злочинець весь цей час переховувався у малолюдному сквері на околиці Харкова, де його й було затримано працівниками
міліції. Опору правоохоронцям він не чинив.
Наразі чоловік перебуває під вартою і повністю визнав свою вину.
Прокуратурою погоджено повідомлення про підозру, найближчим
часом буде направлено до суду обвинувальний акт.
Прес-служба прокуратури м. Харкова

На Львівщині розшукують 40-річного азербайджанця
за підозрою у вбивстві
Джерело: «ЗІК» («Західна інформаційна корпорація»)
http://zik.ua/ua/news/2013/08/07/423191
07.08.2013
Міліція Львівщини розшукує чоловіка, 1973 року народження, який
смертельно поранив ножем іноземця у Жовківському районі.
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Як повідомляє 7 серпня ВЗГ ГУ МВСУ у Львівській області, Жовків
ський РВ ГУМВС України у Львівській області за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 КК України
(умисне тяжке тілесне ушкодження), у ніч з 2 на 3 серпня 2013 року на території Жовківського району розшукує Гусейнова Гусейна Гасана огли,
26.05.1973 року народження, уродженця Азербайджану.
Як зазначається у повідомленні, 10 липня 2013 року він зареєстрований за адресою: Львівська область, м. Жовква, вул. Львівська, 74/5.
Чоловік може переховуватися разом із своїми братами – Гусейнов
Виджат Гасан огли, 31.03.1990 р. н., уродженець Республіки Азербайджан
та Гусейнов Абульфат Гофич огли, 25.05.1990 р. н., уродженець Республіки
Азербайджан.
Вони можуть пересуватись на автомобілі марки БМВ, темно синього
кольору, польської реєстрації, LZA 36397.
Інформацію, яка б допомогла у розшуку вказаних осіб, міліція просить повідомити за телефономи:
– (03252)-21-302 – чергова частина (тел. факс);
– 0983910011 – чергова частина.
За інформацію, що сприятиме розкриттю злочину, обіцяють винагороду.
Нагадаємо, у Жовкві на Львівщині смертельно поранили ножем іноземця, 1980 року народження.
Про це 5 серпня IA ZIK повідомили у ВЗГ ГУ МВСУ у Львівській області.
Як повідомили в міліції, за скоєння злочину розшукують чоловіка
1973 року народження.
«Вони разом вживали спиртні напої, потім посварилися. Проводиться слідство, міліція розшукує чоловіка, який завдав смертельних тілесних
ушкоджень», – повідомили в міліції.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке
тілесне ушкодження) ККУ.
За неофіційними даними, зарізали представника кавказької національності, якого пов’язують із баром-мотелем «Кавказ» у селі Сопошин.
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В Одесі кавказці, погрожуючи ножем,
побили журналістів місцевого каналу
Джерело: «Незалежне Бюро Новин»
http://nbnews.com.ua/ua/news/97398/
21.08.2013
У середу, 21 серпня, в Одесі двоє представників кавказької національності побили знімальну групу місцевої телекомпанії «Третій цифровий».
Через деякий час міліція затримала підозрюваних у нападі.
«О 15:35 по спецлінії „102“ надійшло повідомлення, що в Одесі, на 16-й
станції Великого Фонтану на знімальну групу „Третього цифрового каналу“ напали невідомі»,– повідомили в управлінні Міністерства внутрішніх
справ в Одеській області.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Київського райвідділу міліції.
«Було встановлено, що представники телеканалу після виконання
редакційного завдання на автомобілі пересувалися по дорозі з одностороннім рухом. Назустріч їм, порушуючи правила дорожнього руху, виїхав
автомобіль Toyota, заблокувавши рух транспорту в дозволеному напрямку»,– йдеться в повідомленні.
Співробітники телеканалу попросили порушників від’їхати назад
і дати можливість проїхати. У цей момент з Toyota вийшли двоє чоловіків
і каменем розбили скло в машині журналістів, після чого почали їм наносити тілесні ушкодження. Один з нападників при цьому погрожував
ножем.
Журналісти змогли зафіксувати ці дії за допомогою фотокамери в режимі відеозйомки. Надалі один з нападників вирвав камеру з рук журналіста, сів у свій автомобіль і порушники втекли.
Свідкам події вдалося зняти з автомобіля нападників держномерні
знаки.
На затримання правопорушників були орієнтовані екіпажі патрульної служби міліції та ДАІ.
По гарячих слідах підозрювані чоловіки були затримані і доставлені
в Київський районний відділ міліції Одеси.
На даний момент слідством встановлюються всі обставини події
та вирішується питання про визначення правової кваліфікації.
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Як повідомляє «Третій цифровий», нападниками виявилися уродженці Чечні. Такий висновок журналісти зробили на тій підставі, що на авто
нападників були встановлені номери Чеченської республіки.

Працівники карного розшуку знайшли зловмисника,
який в липні пограбував харківську студентку
Джерело: Сайт ГУМВС в Харківській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/kharkiv/uk/publish/article/91096
23.08.2013
Під час проведення спеціальних оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку затримали мешканця Кавказького регіону, який
в середині літа пограбував молоду дівчину.
В липні поточного року на одній з центральних вулиць Харкова зловмисник напав на 21-річну харків’янку. Студентка тримала в руках сумочку, в якій знаходилась велика сума грошей – 25 тисяч гривень, а також
мобільний телефон Айфон 5 та документи. Чоловік несподівано вирвав
у дівчини сумку та втік з місця скоєння злочину.
Із заявою про пограбування потерпіла звернулася до Київського РВ
міста Харкова. Вказаний факт слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікувавши дії зловмисника за ч. 2 ст. 186 (грабіж)
Кримінального кодексу України.
Днями працівники карного розшуку Харківського райвідділу міліції
відпрацьовували територію району. В місті Мерефа вони примітили хлопця, який за даними орієнтування був схожий на ймовірного грабіжника.
Оперативники вирішили перевірити у підорзюваного документи, але
той в категорічній формі відмовився виконувати законні вимоги правоохоронців. За вчинення опіру працівникам міліції його було доставлено
до Харківського райвідділу для складання адміністративного протоколу
за ч. 1 ст 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі
працівника міліції) КУпАП. Як з’ясувалося згодом, хлопець не дарма нервував, адже остання відмітка про реєстрацію в його паспорті значилася
квітнем місяцем.
Адже це ще було не все. Правоохоронці з’ясували, що саме цей чоловік причетний до пограбування харківської студентки. Під вагою безза127
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перечних доказів хлопцеві нічого не лишалося, як зізнатися в порушенні
закону та дати правдиві свідчення.
З його слів, злочин він вчинив для того, щоб повернути свою колишню подругу. Він розійшовся з нею рік тому. А місяць назад зловмисник випадково зустрів дівчину на вулиці та запропонував їй повернутися до нього. Та категорично відмовилася і хлопець не придумав нічого кращого, як відібрати у неї сумочку та зникнути в невідомому напрямку.
Наразі за скоєння адміністративного правопорушення чоловіка
заарештовано на 6 діб. Поки триває покарання, слідчі проводять досудове розслідування за фактом вчинення підозрюваним кримінального
злочину. Йому загрожує тюремне увязнення строком від 4 до 6 років.
ВЗГ ГУМВС України
в Харківській області

У Кривому Розі
перевернули і закидали камінням
автомобіль кавказця, який збив матір з дитиною
Джерело: Gazeta.ua
http://gazeta.ua/articles/np/_u-krivomu-rozi-perevernuli-i-zakidali-kaminnyam-avto
mobil-kavkazcya-yakij-zbiv-m/512902
23.08.2013
Увечері 22 серпня на вулиці Широківській Кривого Рогу, в районі
Трампарк-Чорногірка, місцеві жителі влаштували справжній бунт проти
кавказців, які на автомобілі ВАЗ збили жінку з дев’ятирічною дитиною.
За свідченням очевидців, все почалося з того, що збили жінку
з 9-річним хлопчиком. Більше того, невідомі чоловіки вийшли з машини
і вдарили хлопчика головою об бордюр. Коли до місця події підбіг батько потерпілого, йому також було завдано тілесних ушкоджень, довелося
викликати «швидку».
У лічені хвилини на місці події зібралися сотні молодих людей, які
спочатку перевернули автомобіль, а потім, озброївшись палицями, дошками, пляшками і камінням, кинулися на кривдників мами і дитини.
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За словами очевидців, на місці події було начальство криворізької
міліції, «Беркут» і Внутрішні війська. Обставини інциденту з’ясовуються,–
повідомляє 1kr.ua.

Последние новости по Черногорке:
милиция обещает найти тех, кто призывает народ к бунту
Джерело: 0564.ua (Сайт города Кривого Рога)
http://www.0564.ua/news/369867
27.08.2013
По последней информации, на Черногорке в Кривом Роге, где уже неделю кипят страсти, общественный порядок все еще обеспечивают правоохранители.
По проверенным данным, милиция официально сообщает, что версия с ДТП отработана и она не подтверждается. Не подтверждается и тот
факт, что ребенку разбили голову.
Как ранее сообщала пресс-служба облУВД, конфликт произошел
из-за того, что один из жителей района ехал на машине в то время, как
ему перегородила дорогу группа парней, иностранцев восточных национальностей. Словесная перепалка дошла до рукоприкладства, после чего
спустя пару дней, оскорбленный криворожанин, взяв с собой 9-летнего
сына, пошел устраивать «разбор полетов» к обидчикам.
В ходе потасовки, ребенка оттолкнули, дабы он не пострадал, в результате чего мальчик упал и поцарапал колено. Дальнейшие «страсти» –
просто раздувание из мухи слона,– говорят в милиции.
В настоящее время на Черногорке проверяют законность работы
киоскеров, а потому – в некоторых точках продажи, где спиртное продавали нелегально, оно было изъято.
Более того, в милиции Кривого Рога подчеркнули, что установят людей, которые призывают к бунту в комментариях к интернет-новостям и
другими способами. Все «зачинщики» общественного беспокойства будут наказаны.
В настоящее время продолжается следствие.
Как сообщил наш корреспондент, после указанных событий, В Кривом Роге начинается вторая Врадиевка! Жители Черногорки взбунто129
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вались. Район полностью патрулируется милицией, ППС на «Нивах», все
подразделения Беркута и дежурные отряды брошены на контроль взбунтовавшихся жителей района.

Милиция твердит, что в Кривом Роге
нет межнационального конфликта
Джерело: 0564.ua (Сайт города Кривого Рога)
http://www.0564.ua/news/370315
28.08.2013
Напомним, события, которые происходят на Черногорке в Кривом
Роге уже взбудоражили весь город. Милиция отрицает факты ДТП и избиения ребенка и утверждает, что между соседями произошел бытовой
конфликт. Тем временем пьяные черногорцы обещают «глушить» всех
и вся!.
Напомним, В отношении 22-х иностранцев, проживающих на Черногорке, составлены протоколы о депортации.
Конфликтную ситуацию между жителями Кривого Рога прокомментировал заместитель начальника ГУМВД Украины в Днепропетровской
области полковник милиции Сергей Третьяков.
Милиция продолжает убеждать народ, что в Кривом Роге нет межнационального конфликта.

Жители Черногорки в Кривом Роге раскрыли
«истинную причину конфликта» с иностранцами
Джерело: 0564.ua (Сайт города Кривого Рога)
http://www.0564.ua/news/371952
30.08.2013
Чем дальше в лес – тем больше дров!

Народные волнения на Черногорки в Кривом Роге не прекращаются. Причем, некоторые криворожане уже успокоились и жаждут мирно
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го разрешения конфликта, другие же – напротив: готовы наброситься на
«своих» за отступление от «черногорских» идеалов…
Вчера одна из местных жительниц района рассказала, в чем, по ее
мнению, причина всей «войны». Несмотря на то, что, с официальной позиции, пострадавшая сторона – иностранцы, на деле – там все было подругому…
«У меня подруга с парнем вечером возвращались домой. Мимо
проезжали на „жигулях“ иностранцы и зацепили их! Парень сделал им
замечание, а они вышли из машины и так избили нашего парня – до реанимации! 8 сломанных рёбер, переломаны ноги… Подруга ползала на
коленях и умоляла не убивать, теперь боится их до смерти!»,– рассказала
наша читательница.
Важно:
В милиции Кривого Рога такой факт не подтверждается. Более
того, в официальной инстанции сообщают, что Черногорка начинает «успокаиваться», с жителями района ведется профилактическая
работа и все больше местных жителей сходятся в желании решить
бытовой конфликт мирным путем.
Отметим, во время собрания около 13 школы на Черногорке 27 августа, одна из присутствующих женщин озвучила подобную версию:
«Почему я должна переживать, что мой сын с девушкой не могут спокойно пройти по улице?!»…
Напомним, милиция отрицает факт ДТП и избиения ребенка, заявленный изначально черногорцами. Более того, по словам заместителя
начальника ГУМВД Украины в Днепропетровской области полковника
милиции Виктора Третьякова, в Кривом Роге нет межнационального
конфликта.
Местные жители по этому поводу говорят вот что: «Власти уверяют,
что никакого конфликта нет…!!! Но шило в мешке не утаишь. Конфликт
был, конфликт есть, и его не скроешь».
Наш читатель под ником «гость» пишет: «Кривой Рог – многонациональный город и все нормально уживаются, но с азербайджанцами постоянные конфликты, постоянные непонятки. Ведут они себя по
хамски, живя у нас, в нас они видят свиней, как сами говорят. Так зачем они нам нужны? Мы их сюда не звали. Пусть едут к себе на родину
и там живут».
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В Кривом Роге проведут митинг
против нелегальных иммигрантов
Джерело: 0564.ua (Сайт города Кривого Рога)
http://www.0564.ua/news/372729
02.09.2013
В Кривом Роге в свете последних событий активисты решили провести митинг против нелегальных иммигрантов.
Акция протеста запланирована на завтра, 3 сентября.
В 18:00 в центре Кривого Рога на 95-м квартале состоится митинг
«Против нелегальных иммигрантов и против бездействия властей».
Последние события в Кривом Роге (Черногорка) показали, какую
опасность для украинцев несут нелегалы.
«Останемся хозяевами собственной земли», «Нелегальные мигранты – угроза безопасности каждого!», «Нелегалы несут: этническую преступность, экзотические болезни, ухудшение качества жизни», «Украина принадлежит украинцам!», «Остановим миграцию – спасем нацию!»,
«Украина – превыше всего!» – такие транспаранты развернут активисты
на центральной площади города.

В Кривом Роге националисты устроили митинг,
чтобы «прогнать» из города
всех нелегалов
Джерело: 0564.ua (Сайт города Кривого Рога)
http://www.0564.ua/news/374317
03.09.2013
В свете последних событий (Черногорка), в Кривом Роге не прекращаются разговоры о том, сколько в нашем городе живет иммигрантов.
О том, сколько из них нелегалы – одному Богу известно.
И хотя в самом районе, где из-за бытового (по официальной версии),
конфликта разгорелся весь сыр-бор, народ уже успокоился, теперь в защиту украинцев восстали представители местной Свободы, которая, как
известно, славится своим радикальным патриотизмом.
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Сегодня, 3 сентября, в самом центре Кривого Рога, на кольце 95-го
квартала, собрались представители партии националистов и их приверженцы, которые развернули свои транспаранты с призывами «прогнать»
из города всех нелегалов. Весьма рискованное мероприятие накануне
городского фестиваля национальных общин, который проводится каждую осень…
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Отметим также, что заявление на проведение митинга активисты
подали перед самым его началом, и чуть было не «прошляпили» всю акцию. Милиция Кривого Рога не рекомендовала проводить пикет по той
причине, что в этот же день, на том же месте, был запланирован другой митинг…
По всей видимости, он так и не состоялся. Зато националистов
стерегли правоохранители, во избежание конфликтов и прочих форсмажоров.
«Власть Кривого Рога заявляет, что никаких межнациональных конфликтов в нашем городе нет. Тем временем жители Черногорки знают
о беспорядках, которые 10 лет учиняют легальные и нелегальные иммигранты. Их беспредел проявляется в агрессии по отношению к местным
жителям, кроме того – криворожан беспокоит то, что иммигранты проявляют неуважение к Украине и ее жителям»,– рассказал представитель
националистов.
Удастся или нет националистам «выгнать» из города нелегалов – покажет время.
К слову, напомним, такие действия митингующих могут быть расценены органами иначе: милиция обещает найти тех, кто призывает народ
к бунту.
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В Луганске грузины порезали милиционеров
Джерело: «Сегодня»
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/V-Luganske-gruziny-porezali-milicionerov458991.html
08.09.2013
В Луганске при задержании преступников пострадали сотрудники
уголовного розыска – 25-летний сержант милиции Евгений Толкачев
и 35-летний лейтенант Андрей Прилепко.
Как сообщили «Сегодня» в пресс-службе Луганского облУМВД, оба
сотрудника занимались поисками злоумышленников, промышляющих
воровством из салонов автомобилей.
«Показания свидетелей и оперативные данные указывали на выходцев из кавказского региона. В квартале Щербакова, в районе супермаркета внимание сыщиков привлекли два таких субъекта. Мало того что они
крутились около припаркованных к супермаркету автомобилей, пытаясь
рассмотреть, что находится внутри, но и были одеты в теплые осенние куртки, хотя погода была достаточной теплой»,– рассказали правоохранители.
Вскрыть машину субъекты не решились. Поэтому они перешли дорогу к торговой палатке с арбузами и, пока молодая продавщица, читала
книжку, украли у нее со стола деньги.
Все это время за гражданами Грузии следили милиционеры, которые
сразу бросились в погоню. Завязалась схватка, в ходе которой один из грабителей ударил заточкой правоохранителей. У Толкачева острие прошло
в двух сантиметрах от сердца, у Прилепко – ранение брюшной полости.
Удерживая злоумышленника, оперативники вызвали следственнооперативную группу.
«В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемые прибыли в наш регион из Белоруссии. Оба являются гражданами
Грузии. Задержанные гастролеры подозреваются в причастности к кражам из автомобилей. А заточка, которой были ранены сотрудники уголовного розыска, как выяснилось, была их орудием преступления. Открыты уголовные производства по факту грабежа и причинения телесных повреждений сотрудникам милиции при исполнении служебных
обязанностей, за что кавказцам грозит от 9 до 15 лет лишения свободы,
возможно, и пожизненное.
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Ілюстрація і підпис до неї на сайті «Сегодня»:
«Один из грабителей ударил заточкой правоохранителей.
Фото: gipoteza.net»
Ткаченко Яна
Інформація на офіційному веб-сайті ГУМВС України в Луганській обл.

При задержании злоумышленников
были ранены сотрудники милиции
http://mvs.gov.ua/mvs/control/luhansk/ru/publish/article/113744
06.09.2013
При задержании преступников получили ранения сотрудники уголовного розыска Луганского городского управления внутренних дел. У двадцатипятилетнего сержанта милиции Евгения Толкачева острие заточки
прошло в двух сантиметрах от сердца. А его коллеге – тридцатипятилетнему лейтенанту милиции Андрею Прилепко преступник нанес этим
же предметом ранение в брюшную полость.
Данные сотрудники накануне проводили оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения и задержания граждан, подозреваемых в причастности к хищениям из салонов автомобилей. По оперативным данным, кражи совершали выходцы из кавказского
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региона. В квартале Щербакова, в районе магазина «АТБ», в поле зрения
сыщиков оперативно-поискового сектора уголовного розыска ЛГУ попали двое молодых людей. Данные парни крутились около припаркованных к супермаркету автомобилей, пытаясь рассмотреть, что находится
внутри них. Оперативникам подозрительным показалось то обстоятельство, что в теплый сентябрьский день оба субъекта были одеты в теплые
осенние куртки.
Все это время оба субъекта были под наблюдением. Проникнуть
в салон какой-либо машины они так и не решились. Видимо, подходящей
добычи не обнаружили. И тогда один из них перебежал через дорогу,
на обочине которой расположилась торговая палатка, где молоденькая
продавщица продавала арбузы. Пока покупателей не было, девушка читала книжку и не заметила, как молодой человек незаметно похитил с ее
столика деньги и быстро спрятал их в карман.
Все это произошло на глазах сыщиков, которые бросились преследовать вора. А когда они его догнали, представились как сотрудники
милиции, предъявив служебные удостоверения и попросив следовать
за ними. В ответ вор нанес сильный удар одному из сыщиков и бросился наутек.
Однако его настигли сержант Толкачев и лейтенант Прилепко, которым преступник оказал ожесточенное сопротивление. В схватке он
нанес им тяжелые ранения острой заточкой.
Удерживая злоумышленника, оперативники вызвали следственнооперативную группу. Уже через несколько минут, подъехавшие сотрудники милиции, при осмотре задержанного, обнаружили у него в кармане
куртки деньги, похищенные из торговой палатки.
Раненных сотрудников милиции госпитализировали в больницу, где
им была оказана медицинская помощь. В настоящее время жизнь и здоровье этих смелых и мужественных ребят, которые рисковали своей жизнью, задерживая преступника, вне опасности.
Следственным отделом ЛГУ открыто уголовное производство по
статье 186 (грабеж) УК Украины. А факт причинения телесных повреждений сотрудникам милиции при исполнении служебных обязанностей
внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицируется
по статье 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного
органа) Уголовного кодекса Украины.
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В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемые
прибыли в наш регион из Белоруссии. Оба являются гражданами Грузии.
Задержанный гастролер подозревается в причастности к кражам из автомобилей. А заточка, которой были ранены сотрудники уголовного розыска, как выяснилось, была их орудием преступления.
Пресс-служба ЛГУ ГУМВД Украины в Луганской области

Грузинские воры вернули регионалу Пинчуку
ключи и документы
У милиции нет никакой информации о банде грузин на черном «Сеате».
Джерело: «ВЕСТИ»
http://vesti.ua/kiev/16615-gruzinskie-vory-vernuli-regionalu-pinchuku-kljuchi-i-ipad
11.09.2013
Во вторник в Киеве около 16:00 на улице Зверинецкой возле дома
№ 63 обворовали «Лексус» LS-600, на котором ездит депутат от Партии
регионов Андрей Пинчук. В парламенте он трудится в бюджетном комитете, является председателем подкомитета по вопросам страховой деятельности, регулирования риэлторской деятельности и других операций на рынке недвижимости, оценки имущества, имущественных прав и
профессиональной оценочной деятельности.
– Я приехал в спортзал на Зверинецкий забрать спортивную форму, буквально на три минуты вышел с водителем, когда вернулся заднее
стекло в машине было выбито и исчез мой кожаный портфель с заднего
сиденья,– рассказал «Вестям» обворованный Пинчук.– В портфеле были
документы, деньги, iPad и ключи от моей квартиры.
Сам депутат не конкретизировал стоимость украденного, но по данным источников «Вестей» в милиции, добычей воров кроме планшетного
компьютера стали 18 тыс. грн., несколько сотен долларов, паспорт депутата, его идентификационный код и рабочие документы из парламента.
– Кража случилась днем, свидетели были, люди рассказали, что видели нескольких кавказцев, уезжавших на автомобиле «Сеат-Лион» черного
цвета,– говорит депутат.– По своим источникам я выяснил, что милиция
уже месяц пытается задержать банду грузин, которые совершают кражи
из автомобилей и колесят по Киеву на «Сеате». Я не первая жертва. Номе138
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ра постоянно ставят другие, поэтому гаишникам и трудно выявить именно тот автомобиль.
Депутат Пинчук сказал «Вестям», что воры, вероятно, опознали по
документам, что обворовали депутата и подбросили кожаный портфель
с личными документами, бумагами из Рады и ключами по месту жительства. Деньги оставили себе.
– Хоть ключи и вернули, но замки на входных дверях я все равно сменю, мало ли что,– осторожничает депутат.
Как прокомментировала «Вестям» пресс-офицер Печерского РУВД
Наталия Стеценко, у милиции нет никакой информации о банде грузин на
черном «Сеате», ни фотороботов, ни словесного портрета. Также в райотделе впервые слышат о том, что кражи совершают одни и те же кавказцы.
– Во вторник в Печерский райотдел обратился житель Киевской области, который написал заявление о краже из автомобиля «Лексус»,– говорит Стеценко.– С его слов украденный портфель принадлежит народному депутату Андрею Пинчуку. Сам Пинчук заявление не писал и вообще в милицию не обращался. Наши сотрудники сделали поквартирный
обход, записали показания свидетелей. Информация внесена в ЕРДР по
ч. 1 ст. 185 УК «Кража», пока преступление не раскрыто.
Со слов сотрудницы Печерского РУВД, кражи из автомобилей – довольно распространенное явление в центре столицы, бывает даже человек просто стоит возле машины, а у него в это время что-то воруют из
салона. Не исключено, что за «Лексусом» могли следить и располагали
информацией о ценностях в салоне.
Виктор Андреев

Осіб кавказької національності,
за доведення до самогубства та викрадення,
відпустили під підпис про невиїзд (відео-сюжет ТСН)
http://weather.tsn.ua/video/video-novini/osib-kavkazkoyi-nacionalnosti-za-dovedennyado-samogubstva-ta-vikradennya-vidpustili-pid-pidpis-pro-neviyizd.html
04.10.2013
Суд прийняв нове скандальне рішення, злодіїв, які «віджимали» бізнес шляхом викрадення, побиття та довели жінку до самогубства, відпустили прямо із залу суду, не вбачаючи їх соціально небезпечними.
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За что «смертник» с Кавказа
взорвал украинских пограничников?
Джерело: «Комсомольская правда в Украине»
http://kp.ua/daily/051013/416899/
05.10.2013
Защиту кордона перевели на усиленный режим, а в СБУ ищут террористический след.
Прятался в сумках под одеялом
«Мерседес-Вито» с молдавскими номерами приехал в пункт пропуска
«Бачевск» (Сумская область) на украинско-российской границе в пятницу
около полуночи. В микроавтобусе, кроме водителя, еще четверо. В том
числе женщина. У всех документы в порядке. Вопросы возникли чуть
позже, когда пограничники заглянули в салон. Он был завален сумками
с вещами, сверху прикрыт одеялами. Под этим нехитрым грузом кто-то
шевелился – приоткрыли одеяло и увидели мужчину.
– Он был похож на кавказца,– рассказали «Комсомолке» друзья раненых пограничников.– Ребята попросили его показать паспорт. Он тут же
достал его, но пограничники опытные – сразу поняли, что это фальшивка.
То, что случилось дальше, напоминает сюжет из боевика. Мужчину
попросили пройти в кабину паспортного контроля для детального досмотра. Там еще раз переспросили год рождения. Он сказал, что 1986-й.
Но в паспорте стояла цифра «1982». Услышав это, вызвали подкрепление.
– В кабине в это время находились трое пограничников,– говорят
друзья ребят.– Двое из них – старший прапорщик Николай Усок и старшина Руслан Божок остались внутри, а третьего попросили выйти на улицу
и проследить, чтобы граждане Молдовы, привезшие нелегала, не уехали.
Но как только он вышел, прогремел взрыв. Волной мужчину отбросило,
а в радиусе десяти метров разлетелись осколки. В шоке пограничник зашел внутрь, чтобы помочь коллегам. На полу он увидел разорванное тело нелегала. Он уже не дышал.
Спас коллегу и людей
По словам начальника Госпогранслужбы Николая Литвина, старший прапорщик Николай Усок не просто вычислил нелегала, но и уви140
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дел, как тот достает из рукава взрывчатку и готовится привести ее
в действие.
– Старший прапорщик бросился на него и закрыл своим телом,– рассказал Литвин.– Таким образом он спас от травм своего младшего коллегу Руслана Божка.
По данным врачей, Усок – в тяжелом состоянии, он потерял много
крови. Вчера на помощь медикам из Глухова приехали врачи Госпогран
службы. Вместе они провели раненому несколько операций. Осколки
травмировали руку (ее удалось спасти), глаза, брюшную полость. Руслан
Божок – в травматологии, он получил легкое ранение.
– Мы пока не видим смысла перевозить их в Киев, так как это может
навредить здоровью,– рассказал помощник начальника Госпогранслужбы Сергей Астахов. – Но могу вас заверить: ситуацию разобрали поминутно. И уже понятно, что наши сотрудники поступили абсолютно правильно.
Отрезали от места взрыва коллег из других ведомств, гражданских лиц.
Ведь никто не знает, что могло бы случиться дальше. Поэтому я уверен:
этих сотрудников мы представим к награде.
Подобрали под Москвой
Вчера межведомственная комиссия из МВД, СБУ и прокуратуры проводила допросы. Граждане Молдовы, которые привезли нелегала в Украину, уверяют, что не знакомы с ним. Дескать, подобрали его в Подмосковье и согласились привезти в Украину. Естественно, за деньги. Но о том,
что у него фальшивый паспорт и граната в рукаве,– ни сном, ни духом…
Пока не расставил точки над «i» и паспорт, который предъявил по
граничникам погибший. Он выписан на 31-летнего гражданина России,
который зарегистрирован в городе Чегем, в Кабардино-Балкарии.
– Принадлежит этот документ погибшему или это подделка – выяснит следствие,– заверили «КП» в прокуратуре.
Сейчас по факту взрыва следствие ведет сразу несколько уголовных
дел: о незаконной перевозке взрывчатки, пересечении границы, покушении на убийство и подделке документов.
Версии происшедшего
1. Беглый преступник. Возможно, погибший бежал из России, потому
что там его разыскивали за преступление или же он скрывался от кого-то.
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Поняв, что пограничники поймали его на лжи и заметили взрывное устройство, у нелегала не выдержали нервы и он взорвал себя.
2. Террорист. Не исключено, что взрывчатка готовилась для какоголибо более масштабного преступления. Но из-за бдительности пограничников погибший привел ее в действие раньше срока.
3. Курьер. Не исключено, что нелегал мог «нести» за пределы России
важную информацию и после задержания покончил с собой.
4. Месть. Друзья пограничников рассказали, что те с большим подозрением относятся к выходцам с Кавказа, которые въезжают в Украину – устраивают им тщательные досмотры, а иногда не впускают. Поэтому
не исключают, что взрыв в кабине паспортного контроля – это месть за
земляков.
Вопрос ребром
Россия пропустила нелегала из-за невнимательности?
Вопрос о том, как российские пограничники пропустили преступника со взрывчаткой, вчера волновал многих. Есть ли в этом злой умысел
или же коллеги проявили непрофессионализм?
– От российского пункта пропуска «Троебортное» до украинского
«Бачевска» – рукой подать, коллеги видят, что у кого происходит,– говорит
помощник начальника Госпогранслужбы Украины Сергей Астахов.– Поэтому думаю, что они заметили взрыв и то, что случилось дальше. Почему
их сотрудники пропустили, а наши нет? Ответ кроется в том, что каждое
государство старается больше защищать свои границы на въезд, чем на
выезд. Это международная практика. К тому же сейчас все пограничные
службы идут на оптимизацию – стараются как можно быстрее проводить
осмотры и пропускать людей. Поэтому я думаю, что российские коллеги
просто не придали такого значения выезжающей машине.
Кстати
Как стало известно «Комсомолке», большую часть обязанностей по
расследованию громкого дела взяла на себя Служба безопасности Украины. Значит ли это, что в деле ищут террористический след?
По данным СБУ они проверяют погибшего человека на возможную
причастность к террористическим организациям.
142

III.

Кавказці

– Граница усиленно охраняется по всему периметру, туда в любой
момент могут направить резервные силы,– рассказал помощник начальника Восточного регионального управления ГПСУ Мирон Сыдор.– Усиленно проверяются все транспортные средства. Любое подозрение –
и машины сразу отправляют в «красный коридор».
На каждом пункте пропуска есть люди с боевым оружием.
А в это время
Людям устроили тотальный досмотр
ЧП на границе на несколько часов парализовало российско-украинскую границу. Взорванный пункт пропуска «Бачевск» закрыли, а автомобили отправляли на другие пункты в 200 километрах оттуда. В итоге
образовалась километровая очередь из машин.
– Мы стоим в этой очереди уже три часа,– рассказала вчера «Комсомолке» Кристина Десятова, которая ехала в Украину из России.– Но некоторые ждут проезда уже 6–7 часов. Людей пропускают, но очень медленно. Им устраивают тотальный досмотр – заставляют открывать багажники, детально изучают все документы. Такого на границе давно не было.
К счастью, уже после обеда движение ускорилось, и люди стали проезжать границу в нормальном режиме.
Алексей Сысоев, Маргарита Чимирис

Тернопільські міліціонери «на гарячому» затримали
квартирних злодіїв-гастролерів
Джерело: Сайт УМВС України в Тернопільській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/ternopil/uk/publish/article/89605;jsessionid=EF63FB9FBC
F87B97EF03D95DD363E363
18.10.2013
Двох громадян Грузії та жителя Хмельниччини тернопільські оперативники затримали за підозрою у вчиненні квартирної крадіжки. Злодії
обікрали одне із помешкань на Східному масиві Тернополя.
Злодійське тріо прибуло до Тернополя задля вчинення злочинів.
Того дня вони, мабуть, планували обікрасти не одну міську квартиру, бо
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діяли швидко та рішуче. Проте вже після першої вилазки були помічені
правоохоронцями.
Як повідомили в міському відділі внутрішніх справ, до помешкання,
яке встигли обікрасти, проникли, зламавши серцевину замка. Винесли
звідти золоті прикраси, жіночу сумочку, ноутбук та інше майно, що мало
цінність. Дещо з краденого працівникам міліції вдалося вилучити.
Усі троє підозрювані, до слова, раніше мали проблеми із Законом –
були судимі за майнові злочини. Кримінальне провадження порушене за
частиною третьою статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці перевіряють зловмисників на причетність до інших протиправних діянь.
Сектор зв’язків з громадськістю
УМВС України в Тернопільській області

В Харькове жестоко избили азербайджанцев –
политологи предупреждают об опасности конфликта
Джерело: «Сегодня»
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/V-Harkove-zhestoko-izbili-azerbaydzhancevpolitologi-preduprezhdayut-ob-opasnosti-konflikta-468803.html
21.10.2013
В областном обществе азербайджанско-украинской дружбы говорят,
что между национальностями нет конфликта.
В ночь с пятницы на субботу в центре Харькова на ул. Петровского
произошла драка местных с азербайджанцами. Теперь жители города активно обсуждают вероятность «Бирюлево по-харьковски».
«Было это около трех ночи. Я проезжал мимо, вижу стоит с открытой дверью тонированная иномарка. А рядом с машиной – трое наших
били пятерых азербайджанцев»,– говорит очевидец происшествия Максим. Драка была рядом с кафе-баром «Лагуна», где любят отдыхать выходцы из азиатских стран. В самом заведении говорят, что об инциденте
не слышали.
А вот харьковчане узрели в драке межнациональный конфликт. Тем
более, что среди молодежи немало радикально настроенных, они это и
не скрывают. «Хотелось бы верить, что это у нас решили взять пример
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с жителей Бирюлево, а то слишком вызывающе приезжие ведут себя в
Харькове. Если это обычная драка, то недалеко тот момент, когда и у нас
будет, что-то не уступающее по масштабу российским событиям, для этого нужна только последняя капля»,– говорит студент Алексей.
Однако в областном обществе азербайджанско-украинской дружбы
«Достлуг» бирюлевский вариант исключают. «В Украине нет такой проблемы, как в России. Об этом инциденте я не слышал, с харьковчанами
мы живем мирно»,– уверяет председатель «Достлуга» Мурад Омаров.
Представители националистически настроенных организаций Харькова
считают, что погромы возможны, но позже.
«В Харькове бывают лишь незначительные потасовки, систематиче
ской травли со стороны украинцев к азербайджанцам нет. Я сам участвовал в нескольких драках, но во всех тех ситуациях были виноваты сами
азербайджанцы, которые нагло себя вели по отношению к украинцам.
Сейчас, благодаря усиленной работе силовиков, нападения почти не происходят, есть лишь единичные случаи. Думаю, это была обычная бытовуха, я знаю всех, кто мог сделать такое за идею, но мне о таком не рассказывали»,– уверяет боевой референт Украинского национального союза
Кесарь Люботинский.
Мнение политолога
Некоторые политологи полагают, что в Харькове есть опасность
для разжигания межнациональной вражды, ведь в городе есть целые
микрорайоны, где живут выходцы из различных стран Азии. «После
Крыма Харьков – на втором месте для такого конфликта.
В город активно привлекают иностранных студентов, те платят
деньги и хотят получить за это услуги не только от вуза, но и от города.
Они чувствуют себя хозяевами.
Харьковчане лояльно относятся к иностранцам среднего возраста,
которые приехали сюда на заработки давно. Но им не нравятся нынешние
студенты-иностранцы, которые иногда ведут себя неправильно»,– говорит политолог Андрей Самброс. Он считает, что такие конфликты могут
быть на руку как националистам, так и общинам, а вот местным властям
они невыгодны.
Орест Сухов
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В Харькове трое кавказцев жестоко избили
водителя ночного трамвая и его пассажиров.
Одному мужчине разбили голову бутылкой
Джерело: 057.ua (Сайт города Харькова)
http://www.057.ua/news/403413
22.10.2013
Салтовка, остановка «Любава». Уже за полночь, компания из 2-х
мужчин и одной женщины довольно долго ждут трамвай. Поэтому, когда
транспортное средство проезжает мимо даже не притормозив, решают
действовать незамедлительно.
Трое неизвестных взяли такси и гнались за трамваем от остановки
Любава до Ужгородской, здесь они ворвались в вагон и начали жестоко
избивать пассажиров и водителя, пишет «АТН».
Как рассказали очевидцы, нападающие были темноволосыми, внешне очень похожими на выходцев из Кавказа. Первой в трамвай ворвалась женщина. Она налетела на водителя, тоже женщину, и начала избивать ее. В конфликт вмешались люди, сидевшие в салоне и двое сообщников агрессивной дамы накинулись на них с кулаками. Одному из защитников разбили голову бутылкой.
Пострадавшие кое-как вытолкали негодяев из вагона, заперли двери, вызвали «скорую» и милицию.

Чурки. Харьков. Добрались…
Джерело: Форум на сайте «Я Плакалъ»
http://www.yaplakal.com/forum3/topic671451.html
Запись от пользователя chyvak1831
24.10.2013 – 18:07
Что мне нравиться у нас в Харькове – так это то, что менты(пока
что) очень “внимательно” относятся к кавказцам: везде – на вокзалах,
в метро(особенно) обязательно проверяют документы, а потом очень

http://atn.ua/proisshestviya/krovavye-konflikty-s-inostrancami-v-harkove-vozmozhnopovtorenie-biryulevo
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часто просят пройти с ними(не знаю зачем – только догадки…). Причем
только кавказцев – негров, китайцев и пр. почти ни разу не видел чтоб
просто так останавливали и дойо*ывались)

Іноземець обчистив кишені тернополянок
на тридцять тисяч гривень
Джерело: Сайт УМВС України в Тернопільській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/ternopil/uk/publish/article/90692
07.11.2013
Днями тернопільські міліціонери затримали кишенькового злодія,
який тривалий час досить таки вдало оббирав кишені, сумочки жительок
обласного центру. 34-річного громадянина Грузії міліціонери обґрунтовано підозрюють у шести крадіжках.
Мобільні телефони та гроші – все, що цікавило 34-річного злодія у чужих сумках та кишенях. Як правило, промишляв «щипач» в громадському
транспорті. Приміром, із сумочки однієї тернополянки гастролер під час
проїзду в маршрутці поцупив 150 гривень. У двох інших жінок вкрав мобільні телефони та гаманці. Зловмисник так спритно робив свою справу,
що потерпілі навіть нічого не відчували.
Найбільшим трофеєм кишенькара став гаманець молодої тернополянки. Безпечна жінка зберігала у ньому не лише банківські картки,
а й пін-коди до них. Цим і скористався зловмисник, знявши з рахунку
майже п’ятнадцять тисяч гривень. Всього ж любитель легкого заробітку
спричинив збитків потерпілим на загальну суму близько тридцяти тисяч гривень.
Як з’ясувалося, іноземець уже має за плечима кримінальний досвід –
був судимий за майнові злочини у Києві.
Усі факти крадіжок внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань
за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно). Слідчі Тернопільського міськвідділу проводять досудове
розслідування.
(…)
Сектор зв’язків з громадськістю УМВС в Тернопільській області
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В Украине убиты трое азербайджанцев
Джерело: Voskanapat.info
http://www.voskanapat.info/?p=4522
14.11.2013
Азербайджанцы, проживающие в Украине, подверглись нападению националистов, как и в России, сообщает азербайджанский сайт minval.az.
Согласно информации азербайджанки Самиры Алиевой, являющейся гражданкой Украины, азербайджанцы, граждане Украины, а также студенты приглашены в посольство.
– Ситуация мигрантов в Украине напряженная, позавчера была убита скинхедами беременная азербайджанка,– говорит С. Алиева. По ее
словам, вчера вечером на общежитие студентов из Азербайджана напали около 40 скинхедов, и в результате драки был тяжело ранен студент.
В связи с этим происшествием вчера посольство созвало экстренное
совещание, в ходе которого посол объяснил студентам, чтобы те по мере возможности не выходили на улицу, пока беспорядки не закончатся.
Как сообщает Самира Алиева, три дня назад в Харькове были убиты двое
азербайджанцев.
– Нападение скинхедов на общежитие привело к недовольству азербайджанских студентов, и они сказали: если подобное повторится, то
с нашей стороны будет аналогичный ответ. Отмечу, что раненный азербайджанский студент в данный момент чувствует себя хорошо. Самира
Алиева призвала азербайджанские СМИ информировать все, что происходит в Украине. Также она отметила, что Россия заинтересована в провокациях, происходящих в Украине, сообщает minval.az.
Voskanapat.info

На Полтавщине семья кавказцев принуждала работников
к труду за еду
Джерело: «Подробности»
http://podrobnosti.ua/video/criminal/2013/11/28/944962.html
28.11.2013
На Полтавщині правоохоронці виявили факти незаконного використання людської праці. Сім’я кавказців змушувала людей поратися по
148

III.

Кавказці

господарству, і за це їм нічого не платила. Без документів і грошей у чужій
країні росіянка разом із 16-річною донькою, щоб хоча б якось вижити,
змушена була пристати у найми.
Працювали за їжу.

Чернігівське УСБУ працює на російську ФСБ?
Джерело: «Чернігівщина: події і коментарі» (ПіК)
http://pik.cn.ua/7846/chernigivske-usbu-pratsyue-na-rosiysku-fsb/
06.02.2014
До чернігівського правозахисника Тухана Едієва завітав чоловік, який
назвався співробітником обласного Управління Служби безпеки України,
і запропонував йому надати зразки біоматеріалів.
Несподіваний візит до квартири матері Тухана Едієва, де перебував
на той час правозахисник, стався минулої п’ятниці, близько 19 години.
Чоловік назвався співробітником відділу протидії тероризму Управління СБУ в Чернігівській області. Показав посвідчення, де було
зазначено, що він дійсно працює в цій установі та має звання підполковника.
Причиною свого пізнього візиту чоловік назвав «виконання запиту
Федеральної служби безпеки Російської Федерації». Начебто остання
просить українських колег створити базу даних уродженців республік
Кавказу, які нині живуть на території нашої країни. І згодом передати її
до Росії.
За словами Тухана Едієва, для цього співробітник УСБУ запропонував йому надати відбитки пальців, а також зразки біологічних матеріалів –
слини та волосся.
Чернігівець був шокований не тільки несподіваною пропозицією,
а й пізнім візитом. До того ж, його дуже здивувала мотивація «запиту»:
«в рамках заходів безпеки з нагоди підготовки та проведення Олімпійських Зимових Ігор, які проходитимуть в російському місті-курорті Сочі
з 6 по 23 лютого».
Крім Тухана, заявив підполковник, його завдання – отримати зразки
від ще 15 чернігівців, які теж є уродженцями кавказьких республік.
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На підтвердження цього він навіть показав кілька паперів, на яких
можна було помітити фотографії та адреси.
Також співробітник СБУ наголосив, що деякі з них уже погодилися на
його пропозицію і надали відповідні зразки.
Проте Тухан Едієв ввічливо, але категорично відмовив підозрілому
візитеру. До того ж, на його думку, така пропозиція була абсолютно незаконною.
Відмовив підполковнику і брат Тухана, який теж став свідком незвичної бесіди-пропозиції.
Після цього підполковник пообіцяв, що в такому разі чернігівців викличуть повістками до Києва, де їм все одно доведеться надати зразки. Але
все це відбудеться вже «за постановою столичної прокуратури».
«Я впевнений, що балачки про Київ – це „казки“,– заявив з цього
приводу правозахисник,– але мене обурює, що така база даних почала
створюватися, і людей до неї відбирають за певними національними ознаками».
Тухан Едієв працює програмним директором добре відомого Чернігівського громадського комітету захисту прав людини. Зі своїх 30 років
25 він живе у Чернігові. Тухан – громадянин України, його батько – інгуш,
мати – українка.
«Я законослухняна людина і жодного стосунку до можливих терористичних актів у Сочі не маю і не можу мати. І всі ці припущення стосовно
кавказців українського походження – суцільна маячня»,– наголосив правозахисник.
За офіційним коментарем стосовно «пізніх візитів з дивними пропозиціями» кореспондент ПіК звернувся до співробітника прес-групи обласного Управління СБУ Ярослава Молочка.
Проте останній заявив, що наразі він не готовий надати пояснення
з цього приводу і йому потрібен час на підготовки відповіді. При цьому
скільки саме часу на це потрібно, Ярослав Молочко не уточнив.
Свій інформаційний запит журналіст продублював в електронному
вигляді. Наразі ПіК чекає на офіційну відповідь відомства, яку одразу ж
оприлюднить у наступному матеріалі.
Володимир Лисенко
для сайту «Чернігівщина:
події і коментарі»
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Чернігівське СБУ каже, що перевіряє кавказців
не за вказівкою ФСБ
Джерело: «Чернігівщина: події і коментарі» (ПіК)
http://pik.cn.ua/7864/chernigivske-sbu-kazhe-shcho-pereviryae-kavkaztsiv-ne-zavkazivkoyu-fsb/
07.02.2014
Чернігівська Служба безпеки України не створює інформаційних баз
даних за етнічними або національними ознаками і не виконує жодних «завдань» спеціальних служб інших держав.
Таку відповідь в СБУ надали щодо публікації ПіК матеріалу «Чернігівське УСБУ працює на російську ФСБ?».
(…)

В СБУ свідчення чернігівського правозахисника спростовують.
«Співробітники СБУ вживають відповідні заходи з перевірки
конкретної оперативної інформації щодо можливої причетності або
непричетності до протиправних дій окремих осіб»,– йдеться в пові
домленні.
Також в СБУ повідомили, що шукають в Україні вихідців з Кавказу через конкретний випадок, що відбувся в Україні.
«Зокрема, наприкінці минулого року під час розслідування вибуху на
прикордонному пункті „Бачівськ“ було встановлено та затримано у різ151
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них областях України ряд осіб, вихідців з Північнокавказького регіону,
які перебували у міждержавному розшуку за підозрою у причетності до
організації терористичних актів та до участі у незаконних воєнізованих
формуваннях на території сусідньої держави.
Усі ці іноземні громадяни намагались переховуватися на території
України з фальшивими документами, у багатьох з них вилучено вогнепальну зброю та вибухові речовини.
Вирішується питання щодо їхньої екстрадиції»,– повідомляють у відомстві.

«Кавказ наближається»: міліція затримала
3 азербайджанців і 2 росіян у Харкові
Джерело: Інформаційне агентство «Українські новини»
http://un.ua/ukr/article/508841.html
09.05.2014
Співробітники міліції в п’ятницю затримали трьох громадян Азербайджану й двох громадян Росії, які не змогли пояснити причину свого приїзду в Україну, у Харкові.
Про це сказано в повідомленні відділу зв’язків із громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Харківській області.
Відповідно до нього, молоді люди віком від 24 до 35 років перетнули
кордон України напередодні п’ятниці, 9 травня, і перебували у квартирі
в Харкові, про що правоохоронцям стало відомо з оперативної інформації, яка надійшла.
Всі затримані – жителі Кавказького регіону.
Один з росіян – уродженець Дагестану, він із січня 2014 року перебуває в розшуку в Російській Федерації за організацію й участь у збройних
формуваннях.
Наразі затримані перевіряються на причетність до кримінальних
злочинів.
Як повідомляло агентство, у п’ятницю співробітники харківської
міліції затримали в місті 10 чоловіків, екіпірованих бронежилетами
й кийками.
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У Краснодоні пограбовано ювелірний магазин
Джерело: Сайт ГУМВС України в Луганській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/luhansk/uk/publish/article/153669
09.05.2014
Щойно до чергової частини Краснодонського міського відділу міліції
надійшло повідомлення про те, що невідомий громадянин кавказької національності, у темних окулярах, одягнений у темний одяг, з предметом,
схожим на пістолет, увійшов в ювелірний магазин «Карат», розташований по вулиці Петра Котова, і під загрозою застосування зброї, заволодів
ювелірними виробами.
Продавець магазину не постраждала. Після того, як розбійник ви
йшов з магазину, продавець натиснула тривожну кнопку.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.
Відділ зв’язків із громадськістю
ГУМВС України у Луганській області

На Луганщині кавказець пограбував ювелірний магазин
Джерело: Укрінформ
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/na_luganshchini_kavkazets_pograbuvav_yuvelir
niy_magazin_1937182
10.05.2014
Луганська міліція розслідує пограбування громадянином кавказької
національності ювелірного магазину «Карат» у місті Краснодоні.
Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВС України
в Луганській області.
«Невідомий громадянин кавказької національності, в темних окулярах, одягнений в темний одяг, з предметом, схожим на пістолет, увійшов в
ювелірний магазин „Карат“, розташований по вулиці Петра Котова, та під
загрозою застосування зброї заволодів ювелірними виробами»,– йдеться
у повідомленні.
За інформацією МВС, продавець магазину не постраждала. Після того, як розбійник вийшов з ювелірки, жінка натиснула тривожну кнопку.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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Милиционеры Харькова задержали иностранца,
который наживался на доверчивых женщинах
Джерело: Сайт ГУМВС України в Харківській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/kharkiv/ru/publish/article/115058
16.05.2014
Работники Орджоникидзевского районного отделения милиции разоблачили 25-летнего парня, который обманным путем завладел чужим
имуществом.
В милицию обратилась 28-летняя пострадавшая, которая рассказала, что в конце апреля она познакомилась в социальных сетях с молодым
человеком. Он представился солистом популярного грузинского танцевального ансамбля, который приехал на длительные гастроли в Киев.
После непродолжительной переписки в «чате» парень изъявил желание встретиться. Девушка, не раздумывая, пригласила его к себе в гости. Долго ожидать ей не пришлось, вскоре «танцор» приехал в Харьков.
Он так понравился девушке, что она предложила новому знакомому
остаться. В то время хозяйка даже не догадывалась, чем кончится этот
визит.
После недели совместного проживания, проснувшись утром, девушка обнаружила, что гость исчез. Сначала она надеялась на какой-то романтической поступок с его стороны, ожидала цветов или подарка. Однако, обнаружив, что вместе с любимым пропали деньги и нетбук «ASUS»,
в отчаянии обратилась в милицию.
Благодаря профессиональным и оперативным действиям сотрудников Орджоникидзевского РО в тот же день в одном из ломбардов города
был задержан 25-летний ранее судимый гражданин Грузии.
– Как выяснило в дальнейшем следствие, никакого отношения к танцам он не имел,– рассказал начальник Орджоникидзевского РО города
Харькова полковник милиции Сергей Денисенко.– На момент задержания иностранец имел временную прописку в Черкасской области, где
проживают его жена и годовалая дочь. Злоумышленник признался, что на
подобные «гастроли» отправлялся не один раз, причем тактику и способ
знакомства фактически не менял. А «погорел» герой-любовник на том,
что харьковчанка, в отличие от других обманутых женщин, обратилась
в милицию.
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Вещественные доказательства – нетбук «ASUS», дорожная сумка и
деньги – изъяты. Следственным РО открыто уголовное производство по
ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
ОСО ГУМВД Украины
в Харьковской области

Киевский рынок «Дитячий пасаж»
пытались захватить неизвестные
Джерело: Новости Facenews
http://www.facenews.ua/news/2014/200681/
29.05.2014
Несколько десятков вооруженных людей пытаются захватить рынок «Дитячий пасаж» в районе станции метро Дарница. Милиция бездействует.
Как сообщил FaceNews работник рынка, захват начался около 11.30,
когда к рынку подошли примерно 40 «титушек» и 12–14 людей с ярко выраженной кавказской внешностью.
«Можете себе представить, по детскому рынку ходят родители с детьми, и здесь же военные с автоматами»,– негодует работник.
Захватчики перекрыли входы, чтобы люди не могли заходить на рынок и начали взламывать двери офиса с помощью болгарки.
«Вызвали милицию, приехали три человека. Стоят у стеночки и ничего не делают. Просто разговаривают между собой»,– говорит сотрудник рынка.
Ранее подобное происходило уже дважды, около трех месяцев назад, но тогда попытки захвата происходили без участия людей с кавказской внешностью.
Как известно, рынок «Дитячий пасаж»находится возле метро Дарница.
Перепублікація на сайті ОРД під заголовком
«В Киеве кавказцы захватывают детский базар на Дарнице?»
(http://ord-ua.com/2014/05/29/v-kieve-kavkazcy-zahvatyvayutdetskij-bazar-na-darnice/?lpage=1)
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Столичні працівники УБОЗ знешкодили
злочинну групу вимагачів
Джерело: Сайт ГУМВС України в м. Києві
http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/141652
03.06.2014
Четверо фігурантів етнічного організованого угрупування «вибивали» гроші у громадянина Республіки Узбекистан, погрожуючи фізичною розправою та вогнепальною зброєю. Саме в такий спосіб рекетири змушували віддати їм близько 5 тисяч доларів США. Оперативники
УБОЗу розробили та провели блискучу операцію із затримання підозрюванних.
Всі учасники злочинного угрупування тимчасово винаймали житло
по вулиці Генерала Наумова на території Святошинського району Києва.
Обравши жертву, намагалися отримати тисячі доларів іноземної валюти,
шляхом залякування та погрозами застосувати вогнепальну зброю у випадку відмови.
Начальник УБОЗ ГУМВС України в місті Києві полковник міліції Олексій Суворов розповів: «Отримавши інформацію, що зловмисники велять
віддати родичам жителя Узбекистану чималу суму грошей, оперативники
одразу ж почали діяти. Вони провели усі необхідні заходи для встановлення місцезнаходження злочинців та знешкодження їх. Затримували
вимагачів столичні убозівці спільно з співробітниками Святошинського
райуправління міліції та спецпризначенцями „Соколу“».
Підозрюваними виявилися уродженці Грузії 1977, 1982, 1985
та 1991 року народження. Двоє з них вже мали за плечима злочинний
досвід і притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння корисливих злочинів.
«В ході проведення санкціонованих обшуків в квартирах, де вони віднедавна проживали, було виявлено бойовий пістолет іноземного виробництва та набої. Результати експертизи підтвердили, що ця зброя здатна
проводити бойові вистріли»,– зазначив очільник столичного УБОЗу Олексій Суворов.
Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене за змовою групою
осіб) Кримінального кодексу України. Усім затриманим оголошено про
156

III.

Кавказці

підозру та загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до
семи років.
Водночас правоохоронці перевіряють їх причетність до інших можливих фактів вимагань в місті Києві та на території Київської області.
Семенюк Яна,
ВЗГ ГУМВС України в місті Києві

За добу правоохоронці розкрили вбивство
дворічної давнини та затримали виконавця
Джерело: Сайт ГУМВС України у м. Києві
http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/141508
04.06.2014
Під час сварки один із чоловіків вихопив ніж у другого. Наніс йому декілька смертельних ударів. Тіло загиблого сховав у мішок, вивіз за місто та
закопав у лісі. За даний злочин оперативники затримали 31-річнго чоловіка, який орендував в убитого квартиру та продовжував у ній проживати.
До Шевченківської районного управління міліції звернулась жінка та
повідомила, що з червня 2012 року втратила зв’язок зі своїм колишнім чоловіком, і на даний час місце його перебування не відомо.
Під час спілкування з працівниками міліції, жінка пояснила, що до
2010 року проживала разом з чоловіком. Після розлучення переїхала до
Криму, а чоловік залишився в квартирі. Востаннє спілкувалась з ним по
телефону в червні місяці два роки тому. В подальшому телефон був відключений і на зв’язок колишній не виходив.
Приїхавши в Київ по власних справах та після невдалих самостійних
пошуків жінка вирішила звернутись до органів внутрішніх справ із заявою
про зникнення колишнього чоловіка.
Працівники Шевченківського районного управління міліції встановили, що в 2012 році чоловік здав в оренду квартиру. Після чого зник. Новий
мешканець продовжував жити в орендованому помешканні та справно
сплачувати, обумовлену договором суму грошей.
В ході проведення оперативних заходів правоохоронці затримали
не судимого 31-річного громадянина Азербайджану, який винаймав цю
квартиру.
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В 2012 році затриманий знайшов оголошення про оренду квартири.
Зустрівся з власником, уклав договір і дав завдаток в розмірі 3 тисяч гривень. Господар ключі не віддав та зник.
Через два тижні чоловіки зустрілися, власник передав ключі новому
мешканцю квартири, але попросився переночувати, на що останній погодився.
Під час вечері 44-річний власник помешкання почав поводити себе
агресивно, пред’являв якісь претензії. На цьому ґрунті між чоловіками виникла сварка. В ході конфлікту господар квартири схопив ніж і напав на
нового знайомого. Останній вихопив ніж і декілька разів вдарив 44-річного чоловіка, який від отриманих травм помер на місці.
Після цього затриманий загорнув тіло в поліетилен та вивіз у ліс за
межі Києва, де його і закопав. Потім поїхав додому. І всі ці роки проживав
у квартирі й справно за неї сплачував.
Слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві відкрите кримінальне провадження за статтею 115 ККУ «Умисне вбивство».
Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк
від 7 до 15 років.
Наразі відносно затриманого обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту.
Правоохоронці встановлюють коло осіб, які також можуть бути причетні до скоєння цього кримінального правопорушення.
Затримай співпрацює зі слідством та дає покази.
Триває досудове розслідування.
Калиновська Наталія, Шевченківське РУ
ВЗГ ГУМВС України в м. Києві

Увага, розшук
Джерело: Сайт ГУМВС України у Львівській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/lviv/uk/publish/article/123556
26.06.2014
Дрогобицьким МВ ГУМВС України у Львівській області за вчинення
особливо тяжкого злочину передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України, з застосуванням вогнепальної зброї.
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Розшукується невідомий громадянин кавказької зовнішності, віком 35–40 років ріст 175–180 см. може бути одягнутий у військовий
одяг(камуфляж). Розмовляє російською мовою.
Кому відомо місцезнаходження вище зображеного громадянина, просимо повідомити за телефонами 097 920 71 36; 096 548 82 45;
096 854 02 84; або за тел. 102
ВИНАГОРОДУ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ГАРАНТУЄМО!!!
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В Ужгороді затримано підозрілого фотографа
Джерело: Сайт УМВС України в Закарпатській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/zakarpattia/uk/publish/article/126177
03.07.2014
Сьогодні в приміщення УМВС громадяни привели підозрілого фотографа. Закарпатці затримали жителя однієї з областей України, що
занадто прискіпливо фотографував об’єкти правоохоронних органів
в центрі Ужгорода.

Обідньої пори до приміщення УМВС України в Закарпатській області
в місті Ужгород, за адресою Ракоці 13 було доставлено підозрілу людину.
Ініціатором затримання фото-туриста був Отець Андрій:
«Спочатку перед будинком СБУ в Закарпатській області, я звернув
увагу на людину кавказької зовнішності. Він фотографував будинок, ворота та робив позначки на мапі,– розповідає Отець Андрій.– Цей турист
поводив себе доволі дивно. Коли я почав спостерігати з а ним, він перемістився ближче до адмінбудівлі міліції, де продовжив фотографувати».
Надалі священик звернувся до випадкового перехожого за допомогою. Двоє громадян «взяли за шкварки» фотографа та запросили в приміщення УМВС. Постовий міліціонер негайно викликав оперативно-слідчу групу.
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Керівник міліції Закарпаття Сергій Шаранич подякував Отцю Андрію
за громадянську позицію та розпорядився заохотити нашого земляка за
виявлену пильність.
– З такими патріотичними, небайдужими та щирими людьми ми здолаємо всіх ворогів! – підсумував керівник правоохоронців краю.
Подію було внесено до єдиного обліку, оперативники проводять перевірку, щодо мотивів поведінки гостя Закарпаття.
СЗГ УМВС України
в Закарпатській області

Міліція Чернігова затримала двох братів,
які промишляли грабунками в обласному центрі
Джерело: Сайт УМВС України а Чернігівській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/chernihiv/uk/publish/article/93722;jsessionid=C66992D30
C1DD956169A5FA7C5ADD658
20.08.2014
Правоохоронці затримали двох братів – вихідців з Кавказу, 28-ми
і 30-ти років, які грабували жінок на вулицях Чернігова.
Як повідомив начальник Чернігівського міського відділу УМВС полковник міліції Володимир Рапута: «близько 06:30 до чергової частини
Чернігівського міського відділу УМВС надійшло повідомлення про те, що
біля приміщення колишнього кінотеатру „Перемога“ знаходиться жінка,
вся в синцях та із закривавленим обличчям».
На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група ЧМВ, керівництво
міськвідділу, наряд патрульної служби міліції. Біля сходів кінотеатру працівники міліції виявили потерпілу, яка повідомила, що кілька хвилин тому її побили та пограбували двоє невідомих неслов’янської зовнішності.
У потерпілої відібрали золоті прикраси та жіночу сумочку, в якій знаходилися гаманець з грішми, мобільний телефон та годинник.
Як сказав Володимир Рапута – на місці пригоди одразу ж було скоординовано роботу нарядів і патрулів. Потерпілу посадили в одну з патрульних машин і поїхали навколишніми вулицями та провулками. В одному з закоулків у ранньому перехожому, який ішов хиткою ходою, жінка
впізнала свого кривдника.
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Оперативники карного розшуку впізнали в ньому свого «підопічного» – злодія і рецидивіста, який зі своїх 30-ти років життя половину провів
за ґратами. Проживав він в селі Ріпкинського району зі своєю співмешканкою. А невдовзі оперативним шляхом було встановлено і спільника грабіжника. Ним виявися рідний брат затриманого, який мешкав у Чернігові
зі співмешканкою та її дитиною і працював охоронником, а за сумісництвом – банщиком у розважальному комплексі. Мабуть, зарплати йому не
вистачало, тому і вирішив «підзаробити».
В ході подальших слідчих дій було встановлено причетність старшого брата до ще одного пограбування жінки, яке сталося п’ять днів тому.
Тоді зловмисник відібрав жіночу сумочку в якій знаходилися мобільний
телефон, банківські картки та особисті документи.
У затриманих вилучили речі потерпілої, які вони сховали в щитовій
коробці розважального комплексу, де працював молодший з братів.
На сьогоднішній день обоє грабіжників згідно ст. 208 Кримінального
процесуального кодексу України затримані до ізолятора тимчасового тримання Чернігівського РВ УМВС. Відкрите кримінальне провадження за ч. 2
ст. 186 «Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб»,
що карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років»
Триває досудове розслідування.
СЗГ УМВС України в Чернігівській області

Бойовики терористичної організації «ДНР» скоїли
жорстоке вбивство працівника прокуратури Донецької області
Джерело: Сайт Генеральної прокуратури України
http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=143561
04.09.2014
Встановлено, що кавказці, які належать до терористичної організації
«ДНР», викрали старшого прокурора прокуратури Донецької області на
трасі поблизу міста Зугрєс Донецької області.
Працівник прокуратури прямував у звільнене місто Костянтинівка,
куди був прикомандирований. Проте, дорогою його автівка зламалася.
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Під час ремонту до нього під’їхали бойовики «ДНР». В ході обшуку машини терористи знайшли посвідчення співробітника органів прокуратури.
Після цього старшого прокурора вивезли у якості заручника у невідомому напрямку. Кілька днів його жорстко катували та постійно
зв’язувалися з рідними, яким не висували жодних вимог та погрожували
розправою.
Сьогодні, 4 вересня, бойовики «ДНР» привезли тіло працівника прокуратури, 1984 року народження, до місця помешкання його матері.
На тілі виявлені чисельні кульові поранення від автоматичної зброї
та наслідки жорстоких катувань.
За цим фактом розпочато розслідування за п. 3, 4, 7, 12 ч. 2 ст. 115
(умисне вбивство заручника вчинене з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб з хуліганських мотивів) Кримінального кодексу України.
Створено слідчо-оперативну групу та групу процесуальних керівників. Визначений план першочергових слідчих дій.
Колектив прокуратури Донецької області висловлює щирі співчуття
рідним та близьким старшого прокурора прокуратури.
Злочин, скоєний з такою нелюдською жорсткістю, не може залишитися не покараним.
Працівники правоохоронних органів докладають усіх можливих зусиль для того, щоб кати понесли відповідальність відповідно до чинного
законодавства України.
За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

У Харкові знову тхне ксенофобією
Джерело: Права Людини в Україні (ХПГ)
http://khpg.org.index.php?id=1410731463
15.09.2014
В умовах фактичної війни на Донбасі якось знизилася увага стосовно
правопорушень в решті України на тлі ксенофобії. Але аж ніяк не зменшилася сама ксенофобія.
Свідченнями цьому можуть бути декілька випадків у Харкові, описаних
днями журналістами у «Facebook» та присвячених означеній проблематиці.
163

Злочини на ґрунті ненависті в Україні

«Вийшовши вранці з собакою, виявила, що більше немає у мене під будинком кіоску зі свіжим хлібом, хінкалі, молоком і грузинськими спеціями.
Спалили… На кіоску виявили майже згорілу напис „Здохніть, хачі“. Якісь 90-і
повернулися в мій район. Слава Богу, люба грузинська жінка Тамара жива
і здорова»,– написала Маруся Васильєва.

Фото Марусі Васильєвої

З’ясувалося, що вночі 8 вересня в Харкові біля будинку № 28 на вулиці Героїв Праці згорів кіоск площею 20 квадратних метрів. Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій
у Харківській області, до чергової частини подзвонили в 3:50, пожежа була ліквідована о 4:06. За даними пожежників, в кіоску, коли він загорівся,
нікого не було.
Крім того, із землі викорчували й автомат поповнення рахунку, що
знаходився поруч із кіоском. До речі, цієї весни кіоск вже грабували. Господарі торгової точки – вихідці з Грузії.
Ще Ігор Тупікін написав: «Я випадково підслухав на вулиці в центрі
Харкова – батько сімейства розповідав дружині й синові років семи: „Звірі,
чорнож…пі ложкою їсти не вміють. Тільки руками“…»
Таку характеристику «повчальник» давав вихідцям із Кавказу, не замислюючись над тим, що фактично сіяв у серці й розумі своєї дитини насіння майбутньої нічим не виправданої агресії та ненависті.
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А один з дописувачів зазначив, що має обґрунтовані побоювання,
що через щоденник з українською патріотичною айдентікою його доньці, яка навчається у харківській школі, можуть занижувати оцінки. Чому? – Тому що вчителька і класний керівник регулярно висловлює перед дітьми сепаратистські судження та негативно ставиться до всього
українського.
Отже, в рідній країні українській дитині може загрожувати дискримінація через те, що її вчителя свого часу належно не навчили.
Коло замкнулося: ксенофобія не з’являється з нівідкіль, зерна ворожнечі визрівають там, де їх пестують недбалі батьки та недолугі педагоги
(і не бачать правоохоронці). А потім горять кіоски, люди готові лупцювати
та вбивати один одного через мовні чи регіональні відмінності.
Хворобу легше попередити, ніж лікувати. Схоже, що щеплення робити вже запізно, терміново необхідні антибіотики.
Юрій Чумак

У Дарницькому районі Києва міліціонери охорони
на «гарячому» затримали квартирних злодіїв
Джерело: Сайт МВС України
http://mvs.gov.ua/mvs/control/statistics/css/common/control/ma,in/uk/publish/
printable_article/1164031
25.09.2014
Працівники груп затримання міліції охорони заблокували у оселі квартирних злодіїв і таким чином змусили їх добровільно здатися.
У Києві о п’ятій годині ранку на пульт центрального спостереження
Державної служби охорони надійшов сигнал «тривога» з охоронюваної
квартири в Дарницькому районі – спрацювали датчики на відкривання
вхідних дверей. На виклик негайно виїхав наряд групи затримання Дніпровського районного відділу Управління Державної служби охорони
в місті Києві.
Працівники міліції охорони прибули на місце за хвилину. Коли наряд
заходив до під’їзду, їм назустріч вибігли двоє чоловіків кавказької зовнішності. Побачивши міліціонерів, чоловіки кинулися назад до під’їзду і забігли до квартири, в якій спрацювала сигналізація.
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Тим часом ще один член наряду групи затримання побіг до тильної
сторони будинку, куди виходили вікна та балкон квартири. Через декілька хвилин правоохоронець помітив, як з цього ж балкону хочуть ви
стрибнути чоловіки.
Міліціонер почав їх відмовляти від цього наміру, адже квартира знаходилася на третьому поверсі. Та й, вистрибнувши з балкону, їм би точно
вдалося не втекти, хіба що в лікарню потрапити.
На допомогу був викликаний додатковий наряд групи затримання.
Заблокувавши всі ймовірні виходи з квартири, працівники міліції охорони
почали вести перемовини з підозрюваними, аби ті добровільно вийшли
з квартири.
Через деякий час «непрохані гості» так і вчинили. Їх одразу ж було
затримано.
Під час поверхового огляду в кишені штанів одного із затриманих
було виявлено золоті прикраси: ланцюжок, сережки, браслет, каблучки.
Також при собі чоловіки мали сумку з відмичками, викрутками та зв’язку
ключів.
Підозрювані є громадянами іноземної держави, один з них уже був
судимий за аналогічний злочин.
Затриманих було доставлено до Дарницького районного управління
міліції. Наразі по даному факту триває слідство.
Антоніна Олійник,
УДСО при ГУ МВС України
в місті Києві

Хочете вберегти свою власність,–
встановлюйте сигналізацію, надійні двері та якісний замок
Джерело: Сайт ГУМВС України в м. Києві
http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/166764
17.10.2014
Дві колоритних групи квартирних крадіїв затримали на Оболоні. Організатором і «мозковим центром» першої була молода жінка.
Другою групою керував досвідчений квартирник, гість із сонячного
Кавказу.
166

III.

Кавказці

[…]
Ще одна група, затримана за ряд квартирних крадіжок на Оболоні,
та і в інших районах міста, на дріб’язок не розмінювалася. Як-то кажуть,
покохати – королеву, а програти – так мільйон.
У заяві одного з потерпілих від візиту непроханих гостей значиться, що зловмисники винесли з його квартири 100 тисяч гривень, 3 тисячі доларів США та ювелірні вироби. Правоохоронці довели причетність саме цих лиходіїв до крадіжки з квартири обібраного до нитки
заявника.
У склад злочинної групи входило двоє: «голова» – 33-річний громадян Грузії, раніше судимий за крадіжки, та «руки» – 30-річний луганчанин. Зловмисники мали у своєму розпорядженні автомобіль, то ж
у них була можливість не тільки непомітно спостерігати за мешканцями
облюбованої ними квартири, а й мобільно пересуватися від «об’єкту»
до «об’єкту».
Слідство триває. Затриманим «світить» від 3 до 6 років позбавлення волі.
Перепон для досвідченого злочинця немає, кажуть правоохоронці!
То ж, шановні громадяни, ставте сигналізацію, надійні двері та якісний
замок, якщо хочете вберегти свою власність та уникнути великих майнових втрат.
ВЗГ ГУМВС України в м. Києві
Мар’яна Шаповаленко,
Оболонське РУ

В Ужгороді міліція затримала
грузинських злодіїв-гастролерів
Джерело: Сайт УМВС України в Закарпатській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/zakarpattia/uk/publish/article/135798
06.11.2014
Зловмисники за допомогою спеціального сканера та відмичок обкрадали автівки ужгородців.
Останнім часом в Ужгороді почастішали крадіжки з автомобілів. Невідомі зловмисники відкривали припарковані на вулиці, біля
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супермаркетів іномарки за допомогою спеціального сканера, який
зчитує сигналізацію, й викрадали з салону гроші, документи та інші
цінності.
Потерпілі один за одним стали звертатися в міліцію із заявами.
Зокрема, з джипа «Хюндай» 59-річного ужгородця, припаркованого ввечері на вул. Г. Свободи, невідомі зловмисники викрали
700 гривень.
Справою зайнялись працівники карного розшуку Ужгородського
міськвідділу міліції, і невдовзі невловимих досі крадіїв затримали.
Як з’ясувалося, автівки ужгородців «чистили» троє громадян Грузії
віком 37–45 років, які в останні роки проживали на території України, зокрема у Києві та Луганську.
До нас приїхали кілька днів тому з Луганська. При цьому злодії
користувалися спеціальним сканером, який записував код електронної сигналізації і відтворював його, аби відчинити дверцята машини.
Цей пристрій у них вилучила міліція, як і відмички та інше злодійське
приладдя.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження, усіх трьох
грузинських злодіїв-гастролерів затримано в порядку ст. 208 КПК України, вони утримуються в ІТТ Ужгородського міськвідділу міліції.
Вирішується питання про обрання щодо них міри запобіжного заходу.
– Гостинне Закарпаття відкрите для гостей з добрими намірами,
проте ми категорично не сприймаємо тих, хто приїздить сюди з метою
скоєння злочинів,– коментує подію начальник УМВС України в Закарпатській області полковник міліції Сергій Шаранич.– «Гастролерів» ми будемо
відслідковувати й затримувати. Це моя тверда позиція – на Закарпатті не
місце для непроханих гостей!
Наразі затриманим доведено 3 епізоди крадіжок із машин, найбільша сума – 17 000 гривень.
Слідство у справі триває, воно повинно встановити справжні масштаби злочинних діянь грузинських гастролерів. Після чого ті заслужено
опиняться на лаві підсудних.
СЗГ УМВС України
в Закарпатській області
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Вооруженные кавказцы – боевики ЛНР бежали в Харьков
Джерело: MyKharkov.ua
http://mykharkov.info/news/vooruzhennye-kavkazcy-boeviki-lnr-bezhali-v-xarkov-foto33300.html
20.12.2014
В Харьков могли бежать трое опасных вооруженных кавказцев из рядов повстанцев Луганской народной республики.
Сообщается, что трое гостей с гор разыскиваются самими пов
станцами самопросозглашенной ЛНР за совершение особо тяжких
преступлений.
Боевики опасны, и по всей видимости вооружены. Последний раз
они были замечены, когда покинули территорию Луганской области и направились в сторону Харькова.
Об этом сообщает штаб самопровозглашенной ЛНР.
Внимание, розыск!
За совершение тяжких преступлений розыскиваются: Сиукаев Георгий
Ботазович кличка «ГОГА»; Джиоев Ибрагим Владимирович кличка «БЕГИ»;
Габараев Хох Алимбегович кличка «ХОХ».
Вооружены и особо опасны!!!
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Напомним, тем временем, пока проходят суды над сепаратистами,
харьковских чиновников ожидают мусорные баки.
Пока на границе Харьковской области фактически идет война, власти пытаются скрыть от харьковчан подробности взрывов в городе, постоянно обманывая их.
Тем временем, сепаратисты хотят создать новую Артемовскую республику и включить в нее часть Харьковской области.
(Оригинальное имя графического файла,
которым проиллюстрирован материал – churki.jpg,– ХПГ)
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ЗМІ про хасидів: негостинність і скандалізація
Джерело: Релігійно-нформаційна служба України (risu.org.ua)
http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/analytic/53883/
03.10.2013
Повідомлення українських ЗМІ про хасидське паломництво до Умані
приправлені нерозумінням теми, а часом і відвертим антисемітизмом.
Уже не перший рік початок вересня в українських засобах масової
інформації проходить під знаком хасидів. Оминути цю тему неможливо.
Щороку кількість прочан, що приїздять до Умані, зростає, а стрічка новин
дедалі більше нагадує зведення повідомлень про надзвичайні ситуації.
Рік 2013 не став винятком.
На основі матеріалів 21 видання (інформаційної агенції УНІАН, інтернет-видань «Українська правда», «Корреспондент», «Коментарі», Liga.net,
Главком, «Левый берег», «Обком», електронних версій радіостанцій, телеканалів та друкованих видань – «Радіо «Свобода», ВВС, ТВі, 5 канал, «Подробности», ТСН, «Дзеркало тижня», «День», «Україна молода», «Газета поукраїнськи», «Сегодня», «Український тиждень», «Фокус») ми проаналізували, що і як писали ЗМІ про паломництво хасидів до Умані.
Скандалізувати тему хасидського паломництва намагалися майже всі
видання. Деякі акцентували на тому, які конфлікти чи надзвичайні ситуації
спровокували хасиди, забувши висвітлити саме свято. Адже про сенс свята Рош-а-Шана написало лише кілька видань («Дзеркало тижня», «Газета
по-українськи», «Сегодня»), ще менше спробувало пояснити, хто такий цадик Нахман і чому на його могилу щороку з’їжджаються тисячі паломників («Газета по-українськи»). Про деякі традиції святкування проінформували «Газета по-українськи»,ТВі, ТСН. Про інші місця паломництва хасидів
в Україні розповіла Марія Бондар у матеріалі «Час прохань. Навіщо хасиди
їдуть до України» («Фокус»).
Ще до початку свята почали поширюватись прогнози, скільки тисяч
паломників прибуде цього року до України. Переважно ЗМІ брали інформацію з одних і тих самих джерел і сходились на максимальній кількості
30 тисяч. Ця інформація була озвучена заступником міністра внутрішніх
справ Ізраїлю Фаїною Кіршенбаум (УНІАН та інші ЗМІ). Уважно видання
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відслідковували і прибуття хасидів: от їх 10 тисяч, от 18 тисяч, вже більше
20 тисяч. А 3–4 вересня всі ЗМІ повідомили, що цього року кількість паломників рекордна – 27 тисяч. Причому серед них 2,5 тисячі дітей і 15 жінок. Втім, деякі ЗМІ дещо закруглили кількість паломників в більшу сторону, називаючи цифру в 30 тисяч («День», 5 канал). Також газета «День»
порахувала, що за 20 років Україну відвідали понад 400 тисяч паломників-хасидів.
Кілька видань опублікували розлогі фоторепортажі – «Радіо Свобода», «Корреспондент», «Газета по-українськи», «Сегодня» (1, 2), ТСН (1, 2, 3).
Деякі – відео про святкування в Умані (5 канал, «Сегодня»). Щоправда,
навіть у фоторепортажах ЗМІ розставляли специфічні акценти – наприклад, у фоторепортажі «Кореспондента» левова частка фото присвячена
охоронцям правопорядку, а «Газета по-українськи» в заголовку фоторепортажу акцентувала на тому, що «хасиди забували в квартирах запалені
свічки, розводили на підвіконнях вогонь».
Часто хасидська проща розглядалася пресою як стихійне лихо. За словами ТСН, хасиди «захоплюють» Умань, а місцеві мешканці наживаються
на паломниках. «Україна молода» в заголовку матеріалу акцентувала на
тому, що після від’їзду паломників місцеві мешканці беруться за ремонт
своїх осель. Газета «Сегодня» повідомила: «Хасиди в Умані підпалювали
будинки і курили травку». ТСН акцентували на тому, що хасиди в Умані
псують квартири недопалками і жебрають на вулиці. В іншому матеріалі
подивувалися: «Хасиди-екстремали в Умані купаються в холодних річках
та смажать шашлики на підвіконні» (ТСН), а ще в одному занепокоїлися,
що паломники «чіплялися до дівчат, топилися в річці та затопили будівлі
держслужб» (ТСН).
У коментарях ЗМІ місцеві мешканці відкрито говорили про те, що
перебування хасидів в Умані є для них дискомфортним («Сегодня», ТСН).
Чимало видань (УНІАН, «Корреспондент», «Главком», «Український тиждень», ТСН) повідомили про те, як через засмічення каналізації було затоплено офіс Уманського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді.
Хоча за інформацією «Радіо Свободи» та ТВі цього вересня, попри
рекордну кількість паломників, був зафіксований мінімум правопорушень у порівнянні з минулими роками. Трьох паломників повернули додому з аеропорту через відсутність документів, що давали дозвіл на пе174
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ретин українського кордону, ще три десятки прочан втратили паспорти
вже в Україні, під час святкувань.
Загалом конфліктних ситуацій, пов’язаних із перебуванням паломників у місті, цього року було не так і багато: двадцятирічний хасид мало не
втопився у водоймі, але його вчасно врятували; ще одного прочанина було затримано за вживання марихуани. Втім, уже 12 вересня представники СЕС заявили, що проведуть в Умані перевірку у зв’язку з активізацією
збудника поліомієліту в Ізраїлі («Корреспондент», «Главком»).
Мусимо зауважити, що ставлення паломників до місцевих мешканців також неоднозначне – видання процитували одного з хасидів:
«Мы пытаемся не беспокоить украинцев и не создавать конфликты. Ведь
много людей приезжают в Умань специально, чтобы нас ограбить. Это
большая проблема. Поэтому мы всегда носим деньги с собой» («Сегодня»).
Ще в липні ЗМІ повідомили, що при побудові наметового містечка на адміністративну споруду напали і звідти було викрадено 50 тисяч доларів
(«Сегодня», «Коментарі», «Корреспондент»). Не в останню чергу цей інцидент призвів до того, що кількість правоохоронців, які охороняли паломників, збільшилась у порівнянні з минулим роком і становила понад
400 осіб. Також ЗМІ повідомили, що разом із паломниками мали прибути
і поліцейські. «Дзеркало тижня» процитували міністра туризму Ізраїлю,
що звернувся до українських урядовців з проханням забезпечити безпеку паломників.
Втім, самі правоохоронці також ставали героями повідомлень ЗМІ.
Кілька видань сповістили про інцидент, що стався 2 вересня: мешканець
Умані побив одного з міліціонерів, що мали охороняти паломників («Газета по-українськи», «Україна молода»). Ще один подібний конфлікт стався
8 вересня – місцеві мешканці завдали тілесних ушкоджень ізраїльському
правоохоронцю. В МВС цей випадок коментувати відмовились («Корреспондент»). УНІАН, «Кореспондент», «Главком», «Коментарі» повідомили,
що в МВС спростували факт бійки. УНІАН повідомив: «Троє поліцейських
із Ізраїлю, які прибули до Умані Черкаської області для забезпечення правопорядку у місцях паломництва хасидів, в ніч на 8 вересня побилися з місцевими мешканцями у барі». ТВі трактував ситуацію по-своєму: «Правоохоронці повинні були заступати на службу вранці 8 вересня, проте вночі
в барі на них напали нетверезі місцеві жителі, й іноземці були змушені
оборонятися».
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«Левый берег» нагнітає ситуацію: «Жители Умани (Черкасская область) подрались с тремя израильскими полицейскими, следившими за
порядком в местах паломничества хасидов. Об этом сообщает Лента.ру
со ссылкой на израильское издание Walla».
«Коментарі» – «В одном из баров Умани местные жители избили трех
полицейских, прибывших из Израиля для обеспечения правопорядка в местах паломничества хасидов».
У численних матеріалах ідеться про те, що місцеві мешканці свідомо завищували ціни і намагалися нажитися на паломниках – «Газета поукраїнськи», «Сегодня» (1, 2), ТСН (1, 2). Цитуємо «Україну молоду»: «хоча
жителі міста нарікають на те, що прочани багато смітять, поводяться
не завжди толерантно, а інколи й неадекватно, але багато тих, хто здавав житло, задоволені заробленим за кілька днів – від 500 до 1500 доларів».
У «Сегодня» відзначили, що загалом місцеві мешканці задоволені заробітками. З коментарів зрозуміло, що хасиди розуміють прагнення місцевих,
називаючи це «хорошим бізнесом» («Радіо Свобода»).
Практика отримання зиску з прочан є загальновідомою, тому цього
року місцева влада заборонила мешканцям Умані займатися вуличною
торгівлею, що викликало резонанс серед ЗМІ (ТСН, «Український тиждень», «Главком», Liga.net, «Коментарі»). ТСН акцентували: «жителям Умані
заборонять дерти з хасидів шалені гроші». «Сегодня» помітили цікаву тенденцію: цього року на центральних вулицях, зокрема, вулиці Пушкіна,
торгували продуктами не українці, а євреї.
Цього року паломники були здивовані вимогами міської влади Умані
сплатити 80 тисяч гривень за те, щоб воду в місця, де мешкають паломники, постачали не погодинно, а цілодобово. Мер Умані прокоментував
ситуацію наступним чином: «Ніхто двічі платити не буде. Не у всіх будинках є лічильники, і хтось має розрахуватися за воду, яку використають паломники» («Газета по-українськи», «Український тиждень»).
Заступник мера додав, що ці гроші мають піти на закупівлю води,
щоб зробити подачу цілодобовою («Газета по-українськи»). Втім, при організації перебування в Умані паломники стикалися з певними труднощами. Про процес відкриття кошерної їдальні в центрі Умані написала
«Газета по-українськи». Крім того, паломники скаржилися на те, що місто
не пристосоване для іноземців – зокрема, немає вказівників англійською
(«Газета по-українськи»).
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Цікаво, що зловживання і наростання побутових проблем можна було припинити, організувавши достатню кількість муніципальних готелів,
інфраструктуру тощо. Але місцеві чиновники не поспішають з вирішенням
цих проблем («Радіо Свобода»). А деякі прямо говорять про те, що хасиди
збиткові для бюджету Умані («Газета по-українськи»). Хоча президент «Українського єврейського комітету», депутат від Партії Регіонів Олександр
Фельдман поширив заяву, в якій наголосив на тому, що паломництво хасидів до Умані є економічно вигідним Україні («Подробности»).
З повідомлень ЗМІ стає зрозуміло, що життя міста кардинально змінюється на час свята. За інформацією видань, з 1 вересня в Умані було
введено пропускний режим в районі найбільшого скупчення паломників
(«Газета по-українськи», «Сегодня», «Корреспондент», «Подробности»).
«Корреспондент» повідомив про обмеження руху транспорту. Крім того,
про нові умови в аеропортах проінформували «Подробности», «Корреспондент», «Коментарі». За інформацією «Сегодня», «Главком» на сьогоднішній день обговорюють різні варіанти вирішення транспортної проблеми хасидів – включно з можливістю побудови нового аеропорту.
Окремо згадаємо про конфліктну ситуацію, що передувала Рош-аШана. Ще в серпні ЗМІ повідомили про те, що представники єврейської
громади Києва попросили місцеву владу перенести хрест, який православні Умані встановили неподалік місця, де мешкають паломники-хасиди і відбуваються їхні основні ритуали. Як акцентували видання, представники єврейської громади побоювалися, що «православний символ
може викликати конфлікти між місцевими жителями та паломниками»
(«Газета по-українськи»). Місцева влада відсторонилась від конфлікту, наголосивши на тому, що дозволів на хрест не давала і «ті, хто встановили
хрест, мають самі його перенести і не провокувати міжрелігійні конфлікти» («Газета по-українськи»). Натомість православні змінювати ситуацію
категорично відмовились.
Кульмінації конфлікт досягнув в середині серпня, коли на хресті
з’явились написи на івриті, зроблені невідомими («Коментарі», «Україна
молода»). Православні назвали це вандалізмом і звернулися до міліції, хасиди ж методично наполягали на потребі перенесенні хреста («Газета поукраїнськи»). «Главком» повідомив, що хасиди вимагають знесення хреста,
ТВі в свою чергу заявили: «Хасиди осквернили хрест в Умані. На розп’ятті
паломники написали на івриті: „Не гнівіть Бога“». Втім, доказів того, що
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«акт вандалізму» вчинили саме паломники, видання не надало. У ТСН також були переконані, що хрест пошкодили саме хасиди. Більше того – «Хасидизм – це ортодоксальна гілка юдейства. Інакше як сектантами їх не
назвеш. Наших активістів залякують – і влада, і силовики, і самі хасиди через хрест» – процитували вони главу ради громадських організацій Умані
Вадима Кислинського.
«Корреспондент» загалом об’єктивно висвітлив конфлікт, але також
удався до деяких маніпуляцій: «Кислинский заверил, что „сектанты“ угрожают им из-за креста, как и власти вместе с силовиками. Он добавил,
что хасид Соломон Нахман пообещал „закопать их“. Мэр Умани Владимир
Виблый предупредил, что приезжие туристы обязаны уважать христианские святыни. При этом местные жители готовы прийти в синагогу
в случае повреждения креста». Доказів своїх слів глава ради громадських
організацій не надав, а видання, схоже, не захотіло шукати.
Про встановлення хреста висловився і Архієпископ Уманський і Звенигородський УПЦ Пантелеймон: «Якби запитали, я б порадив поставити
розп’яття у іншому місці. Хрест має об’єднувати, а не ставати причиною
сварок. Зазвичай хрести ставлять біля в’їзду до міста, на роздоріжжі або в
пам’ять про щось. Ставок біля єврейської синагоги не є пам’ятним місцем.
Хрест має стояти в доступному для людей місці, а не на скелі, куди важко дістатись. Я переконаний, що цим людям, що його встановили варто
дослухатись до порад міської влади і перенести його в інше місце» (УНІАН,
«Газета по-українськи»).
А вже 22 серпня з’явилось повідомлення від рабі Нахмана Шимона
Бускіли: «Щоб уникнути подібного ми вирішили перенести місце молитви
до синагоги або будь-якого іншого місця» («Газета по-українськи»). «Радіо
Свобода» послалося на слова Якова дов Блайха, головного рабина Києва
та України, який «вважає встановлення поклінного хреста на місці молитви хасидів в Умані провокацією, і сподівається, що влада України незабаром
розбереться і вирішить цю проблему».
Втім, «Сегодня» акцентували дещо по-іншому: «„Крест установили
по случаю 1025-летия Крещения Руси. Это наша земля и мы имеем на это
право“ – заявил нам активист „Свободы“ Сергей Яремчук. Иудеев этот
факт возмутил, поскольку им запрещено молиться рядом со святынями
других религий. Неизвестные уже осквернили крест, покрыв его надписями
на иврите. Главный раввин Украины Яков Дов Блайх назвал воздвижение
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креста провокацией и попросил перенести его, поскольку действия активистов не были одобрены лидерами христианских конфессий». Посилання
на те, що хрест було встановлено за участі представників однієї з радикальних політичних сил одразу ж надало повідомленню конфліктного тону, особливо в зв’язку з наступними повідомленнями про можливі марші
проти паломників (про це трохи далі). Заголовок матеріалу також провокативний: «Скандальный крест в Умани может стать меcтом „паломниче
ства милиции“».
Сайт ТСН пішов далі – переповідаючи цю публікацію, вони зробили
своєрідні висновки: «В Умані продовжуються релігійні сварки. Цього разу
хасидів, які приїхали на святкування свого Нового року, вигнали з традиційного місця розп’яттям Божим […] Віра не дозволяє хасидам молитися
поряд із святинями інших релігій. Встановлення хреста біля синагоги змусило людей шукати нове місце для проведення традиційних обрядів […]
Свободівці ж, які вирішили прогнати хасидів хрестом, переконують – це
українська земля».
Про зв’язок хреста з іншою політичною силою – партією «УДАР» –
повідомила в блозі на «Корреспонденті» Елеонора Гройсман, президент
Всеукраїнської громадської організації «Українська незалежна рада єврейських жінок». Інші ЗМІ також повідомили, що хрест охороняє міліція
(«Газета по-українськи»), втім, їхні оцінки були стриманішими.
Деякі видання запропонували читачам роздуми на тему «хто винен
і що робити». Так, «Корреспондент» процитував «Новую газету», зауваживши, що «традиція молитви на могилі рабина стала розмінною монетою у міжнародних інтригах».
Проаналізувавши конфлікти, що супроводжували паломництво,
автори матеріалу дійшли невтішного висновку: «маленьке українське містечко Умань опинилося в центрі боротьби, де у складний вузол
зав’язані економічні інтереси, політичне інтриганство та релігійна нетерпимість. З кожним роком пухир паломницької індустрії в українській
глибинці надувається все більше, а разом із ним множаться протиріччя
і конфлікти».
Спроби розібратися в ситуації глибше зробили і на «Радіо Свобода»
(передрук «Української правди»): в програмі «Ваша свобода» експерт із
юдаїки Катерина Малахова та заступник уманського міського голови Петро Паєвський говорили про хасидизм як такий, його культурні і релігій179
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ні особливості, специфіку перебування паломників в Умані. «Феномен
паломництва в Умані – це дуже велике зіткнення культур» – резюмувала
пані Катерина. Мусимо додати, що з огляду на поведінку ЗМІ ми ще не готові до цього зіткнення. Не всі видання намагались неупереджено подати
точки зору конфліктуючих сторін, зрозуміти причини протистояння, вийти за межі стереотипів.
Ще один конфлікт був проанонсований ЗМІ, але так і не став реальністю. «Подробности», «Главком» писали про те, що на 12 вересня заплановано проведення ВО «Свобода» маршу «Умань без хасидів».
Про необхідність відмовитись від цієї ідеї говорили деякі відомі люди, експерти: журналіст і політтехнолог В’ячеслав Піховшек у блозі на сайті «Корреспондент», представники форуму російськомовного єврейства
(«Главком»), згадуваний вже Олександр Фельдман («Левый берег»). Виникає питання: а де голоси українських лібералів, борців проти дискримінації тощо?
Згадувана вже пані Гройсман стверджує: з представниками
ВО «Свобода» було домовлено, що всі протестні акції будуть перенесені
на той час, коли паломники вже залишать Умань («Корреспондент»). Про
можливість діалогу з ВО «Свобода» розмірковував і редактор газети «Форум Daily» (США) Шимон Бріман («Сегодня»). Втім, суд заборонив акцію,
і вона взагалі не відбулася («Корреспондент»).
Не обійшлося й без курйозів. Так, у новинах на 5 каналі, в сюжеті про
затримку рейсу з паломниками, католицького священика, що чекав на
виліт до Ізраїлю, було відтитровано як хасида (5 канал).
Пізніше, цю помилку було виправлено (5 канал), а от у текстовому
варіанті повідомлення вона залишилася. Звичайно, помилка не надто
серйозна, але вона додала розуміння, що тема не знайома багатьом журналістам, адже відрізнити католицького священика від хасида – справа не
надскладна.
У культурному контексті паломництво мало цікавило ЗМІ – лише
кілька видань («Історична правда», «Сегодня») повідомили про фотовиставку про хасидів в Умані, що відкрилася в Києві 9 вересня і тривала
до кінця місяця.
ЗМІ також акцентували на тому, що цього року з’явилась тенденція –
хасиди залишали Умань до настання Рош-А-Шана, що зустріти свято разом
з родиною вдома («Коментарі», ТВі, Liga.net, «Главком»). Але чи не тому, що
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Україна виявилася не надто гостинною? Адже у дзеркалі ЗМІ паломництво
хасидів відображається як стихійне лихо і мало не навала.
Повідомлення видань часом приправлені нерозумінням контексту
і відвертим антсемітизмом. І найгірше те, що спроби проаналізувати ситуацію, її витоки і можливі шляхи до вирішення можна порахувати на пальцях однієї руки.
Марина Довженко

Моніторинг толерантності в ЗМІ здійснюється
за підтримки Фундації Марії Гулай

Львовские милиционеры избили парня
и справили на него нужду
Джерело: CFCA (Форум по координации борьбы с антисемитизмом)
http://antisemitism.org.il/article/82170/львовские-милиционеры-избили-парня-исправили-на-него-нужду
09.10.2013
Во Львове в одном из управлений милиции жестоко избили 29-летнего парня еврейской национальности, угрожая подбросить ему наркотики, если тот не привезет 10 тысяч долларов. Об этом сообщил сам по
страдавший Дмитрий Флекман. По словам парня, 1 октября около 15:00
на улице его задержали двое неизвестных мужчин, представившихся
милиционерами. Правоохранители скрутили ему руки, затолкали в автомобиль, а на вопрос, в чем дело и что они от него хотят, нанесли Дмитрию
два удара по голове.
«Привезли меня в городское управление милиции, которое находится по адресу: Львов, ул. Степана Бандеры, 1. Завели в какой-то кабинет,
отобрали у меня личные вещи (связку ключей, капли для глаз, мобильные телефоны „Самсунг“ и „iPhone 5“, банковскую карту «ДЕЛЬТА БАНК
GOLD», квитанцию про зачисление денежных средств на банковский счет
и 300 гривен) без понятых и документальной фиксации.
После чего один из сотрудников милиции спросил у меня ФИО и кого
из сотрудников милиции или СБУ я знаю и могу позвонить, на что я ответил, чтоб мне четко сформулировали, в чем дело и что от меня хотят»,–
рассказал пострадавший.
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После этого, рассказывает парень, его начали избивать ногами
со словами «ты что, еще не понял, мы тебя закроем, суши сухари…».
«Потом меня отвели в соседний кабинет, в конце коридора, где продолжали избивать палкой, ногами и железным предметом, похожим на
монтировку. Один из сотрудников милиции мне сказал: «Или ты привозишь 10 000 долларов, или мы едем к тебе домой и находим там кокаин». На это я ответил, что я ни в чем не виноват и денег им везти не
буду»,– добавляет Дмитрий.
Через некоторое время, по словам собеседника, от него потребовали назвать пин-код к банковской карте, чтобы снять доступные почти
40 тыс. гривен. А когда милиционеры узнали, что у задержанного еврейская фамилия, начали оскорблять его и жестоко избивать. «Сотрудник
милиции сказал, что сделает со мной то, что когда-то делал Гитлер, расстегнул штаны и справил свою нужду на меня. После чего мне сказали
сидеть только на полу, поскольку „вонючим евреям запрещено садиться
на стулья“»,– отметил Флекман.
Через некоторое время пришел еще один сотрудник, который, представившись начальником розыска, сначала нанес парню несколько ударов, а потом попросил его «помочь управлению, расплатившись банковской карточкой за компьютер и принтер из „Фокстрота“, и идти домой,
поскольку „парни погорячились“».
Когда же Дмитрий отказался, его под давлением заставили отказаться от каких-либо претензий к милиционерам, «положить все свои вещи
в карманы, вызвали следователя и понятых».
По словам пострадавшего, он вышел из городского управления милиции в 21:10, однако по дороге домой потерял сознание. «Когда очнулся,
попросил прохожую вызвать мне „скорую“. В тот же вечер я был госпитализирован с диагнозом „телесные повреждения средней тяжести“.
На следующее утро я написал заявление в прокуратуру»,– добавил он.
Сообщается, что в настоящее время на Дмитрия Флекмана оказывается давление, его принуждают отказаться от своих показаний и забрать
заявление из прокуратуры.
Также отмечается, что парень ранее не судим, к уголовной и административной ответственности не привлекался.
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Прокуратурою Львова розпочато кримінальне провадження
за фактом перевищення службових повноважень
працівниками міліції
Джерело: Сайт прокуратури Львівської обл.
http://www.lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=129336&fp=10
07.10.2013
Розслідування у вказаному кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 365 КК України розпочато 2 жовтня внаслідок розгляду заяви 29-річного мешканця Львова.
Як стверджує останній, 1 жовтня його затримали правоохоронці
та доставили у приміщення Львівського міського управління міліції, що
на вул. Степана Бандери 1.
За словами потерпілого, міліціонери вимагали у нього 10 тисяч доларів,
погрожуючи кримінальною відповідальністю за зберігання наркотиків.
При цьому, працівники управління завдавали тілесних ушкоджень
та вчиняли інші неправомірні насильницькі дії стосовно останнього.
Наразі у межах розслідування прокуратурою міста Львова проводяться допити осіб, ймовірно причетних до таких кримінальних діянь,
а також ініційовано відповідні судово-медичні експертизи.
Прес-служба прокуратури міста Львова

Призначено службове розслідування
за фактом отримання тілесних ушкоджень львів’янином
Джерело: Сайт ГУМВС України у Львівській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/lviv/uk/publish/article/99896;jsessionid=97FF1A28C4E8B2
66EFAAD12EF77CE848
08.10.2013
Начальник ГУМВС України у Львівській області генерал-лейтенант
міліції Олександр Рудяк 2 жовтня призначив службове розслідування
за фактом отриманих тілесних ушкоджень 29-річним мешканцем міста
Львова, який 1 жовтня був запрошений до Львівського міського управління внутрішніх справ, що знаходиться на вул. С. Бандери, 1, за дорученням
слідчого по одному із кримінальних проваджень (квартирні крадіжки).
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Справа перебуває на особистому контролі керівництва ГУМВС
України у Львівській області. Результати службової перевірки будуть
оприлюднені.
У ЗМІ 7–8 жовтня з’явилася інформація про те, що у Львові 1 жовтня працівники Львівського міського управління міліції побили та чинили
тиск на львів’янина на ім’я Дмитро Флекман. В інформації йдеться про те,
що працівники міліції не лише чинили на нього тиск та вимагали 10 тис.
доларів, але й побили його, погрожували і навіть «справили природню
потребу».
7 жовтня прес-служба прокуратури Львова поширила новину про те,
що розслідування у вказаному кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 365 КК України розпочато 2 жовтня
внаслідок розгляду заяви 29-річного мешканця Львова.
ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області

Заява Вааду України з приводу ситуації, що склалася в Києві
Джерело: Сайт Вааду України
http://www.vaadua.org/news/zayava-vaadu-ukrayini-z-privodu-situaciyi-shchosklalasya-v-kiievi-napadami-na-vikladacha-y
січень 2014
Ваад України висловлює глибоке занепокоєння випадками антисемітського насильства, що відбулися в Києві у січні: нападами на викладача й
учня єшиви (юдейського релігійного навчального закладу), які виходили
після молитви з синагоги Розенберґа на Подолі.
Ми вимагаємо, щоб правоохоронні органи адекватно кваліфікували
злочини (з урахуванням мотивів расової, національної та релігійної ненависті) і доклали всіх зусиль для оперативного та достовірного розшуку
осіб, причетних до нападів. На жаль, допоки ми не можемо констатувати
задовільної роботи правоохоронних органів за жодним із цих пунктів.
З настороженістю і стурбованістю Ваад України звертає також увагу
на неадекватну інформаційну кампанію, що розгортається навколо нападів. Окремі заанґажовані журналісти та громадські діячі, в тому числі
й ті, що виступають від імені єврейської громади, без жодних фактичних
підстав поспішили пов’язати напад із кампанією мирних громадянських
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протестів, викликаних фактом обману українського суспільства керівництвом країни в питанні вектора економічної та геополітичної інтеґрації
і нічим не спровокованими, абсолютно неадекватними і безпрецедентно
жорстокими актами насильства з боку співробітників правоохоронних
органів стосовно учасників мирних зібрань.
На вулицях Києва в ці дні дійсно ллється кров, і антисемітські інциденти мало помітні на тлі масштабних драматичних подій, що відбуваються нині. Нам видається абсолютно очевидним, що початок сплеску
насильства на вулицях української столиці було покладено звірячим побиттям маніфестантів в ніч на 30 листопада минулого року. Саме органи
державної влади першими застосували невиправдану силу і сформували контекст подальшого протистояння, що триває вже майже два місяці,
і саме вони несуть моральну відповідальність за ситуацію, що склалася в Києві.
Ваад України звертає особливу увагу на те, що антисемітські напади
було синхронізовано з нелеґітимним прийняттям в обхід діючих норм
і реґламенту пакету репресивного законодавства, в якому особливе місце посідають скопійовані з російського зразка заборони на «екстремістську» діяльність, що мають нібито «антифашистську» спрямованість. Виходячи з того, що вже зараз тема антисемітизму активно використовується в цинічних політтехнологічних кампаніях, спрямованих на дискредитацію політичної опозиції та громадського протестного руху, єврейській
громаді необхідно зберігати підвищену пильність.
На жаль, є всі підстави припускати, що влада й надалі ініціюватиме
різні провокації, які, можливо, як і в квітні минулого року в Черкасах, матимуть насильницький характер. Є підстави для занепокоєння і в реґіонах, насамперед на Півдні і Сході країни: наприклад, у Харкові вже фіксувалися факти нападів активістів молодіжних неонацистських угруповань
на учасників протестного руху.
Ваад України наголошує на відповідальності органів державної влади за загострення ситуації в країні і наполягає на неприпустимості спекуляцій на темі антисемітизму в політичних цілях.
Йосиф Зісельс,
Голова Асоціації єврейських організацій і громад (Вааду) України
Голова Генеральної ради Євроазіатського єврейського конгресу
Віце-президент Всесвітнього єврейського конґресу
20 січня 2014 року
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Євреї обурені пропагандою антисемітизму й екстремізму
«Беркутом» в соцмережах
Джерело: Тиждень.ua
http://tyzhden.ua/News/100020
25.01.2014
Всеукраїнська громадська організація «Українська незалежна рада
єврейських жінок» направила відкритий лист президенту Вікторові Януковичу і голові МВС Віталію Захарченку у зв’язку з антисемітизмом на
сторінці спецпідрозділу «Беркут» у соціальній мережі Facebook. Про це
повідомляє «Київ єврейський».
У зверненні президента ГО Елеонори Гройсман йдеться: «Нас обурив факт того, що сторінка „Беркут-Україна“ – інформаційна підтримка
українського підрозділу „Беркут“ – це концентрація махрового антисемітизму та екстремізму».
Гройсман наголошує, що більш ніж тисячі користувачам ФБ ця сторінка подобається і більше півтора тисяч її обговорюють. Підтримку «Беркуту» на сторінці висловлюють провладні громадські діячі, юристи, політики та журналісти.
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Представництво «Беркуту» в соцмережі рясніє матеріалами про «єврейське коріння і зв’язки з євреями» лідерів опозиції Юлії Тимошенко,
Віталія Кличка, Арсенія Яценюка та Олега Тягнибока.
Всі матеріали на сторінці розміщені від імені «Беркут-Україна».
«Євреї – поплічники нацистів, євреї на службі вермахту… євреї – колаборанти, сіоністи – посіпаки Гітлера, нацистсько-сіоністський герб» –
такі та інші заголовки статей наповнюють сторінку українського «Беркута» у соціальній мережі. Сторінка також рясніє зображеннями накладення
нацистської свастики на шестикутну зірку Давида.

«Ми вважаємо, що так звані „освітні цілі“ спецпідрозділу МВС „Беркут-Україна“ в популярній соціальній мережі Facebook, спрямовані на нацьковування населення на євреїв як винуватців усіх бід, є розпалюванням
міжнаціональної ворожнечі і закликом до насильства проти євреїв»,– наголосила Гройсман.
Тим часом у Тель-Авіві під українським посольством відбулася демонстрація ізраїльтян на підтримку Євромайдану.
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Її учасники скандували «Ізраїль за перемогу Майдану!», «Геть диктатуру!» і «Слава героям Майдану!»
Також учасники висловили протест «розпалюванню антисемітських
настроїв, у чому винна нинішня влада». І вшанували пам’ять «безвинно загиблих, яки бажали жити в нормальній цивілізованій країні».
Скріншоти УП Українська правда

Неизвестный кинул «коктейль Молотова»
в здание синагоги в Запорожье
Джерело: Сайт Євроазіатського єврейського конгресу
http://eajc.org/page16/news43489.html
26.02.2014
В понедельник вечером неизвестные бросили в здание синагоги
в Запорожье одну бутылку с зажигательной смесью, в связи с чем милиция города проводит проверку.
По полученной редакцией сайта eajc.org информации из еврейской
общины Запорожья, в 22:27 к забору синагоги подошли четверо молодых
людей, лица которых были закрыты масками.
Из пакета они извлекли бутылку с зажигательной смесью, подожгли
фитиль и с расстояния, через задний двор, бросили в угол фасада здания
синагоги. Бутылка разбилась о стену, смесь разлилась и загорелось. Возгорания здания не произошло, стене был нанесен незначительный ущерб.
Сразу за бутылкой с зажигательной смесью неизвестные преступники бросили еще несколько бутылок с содержимым, отличающимся резким неприятным запахом, и, разбившись на пары, разбежались в разные стороны.
С места происшествия изъято вещественное доказательство – горловина бутылки с материей, которая была пропитана горючей жидкостью. Происшествие было внесено в Единый реестр досудебных расследований, открыто производство.
В свою очередь представители Народной Рады, которая начала работу в городе, убеждены, что этот инцидент – провокация, поскольку
с 23 февраля в Запорожье активизировалась группа «титушек», которая
«была изгнана отрядами самообороны с площади Ленина, где оставила
после себя бутылки с зажигательной смесью».
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Народная Рада и запорожские «майдановцы» уверены, что это провокация против них, направленная на дестабилизацию ситуации в городе.
На следующий день после инцидента представители сил Самообороны Запорожья посетили синагогу, выразили солидарность и поддержку общине и внесли еврейские объекты города в список своего патрулирования.
Главный раввин Запорожья Нохум Эрентрой заявил, что случившаяся антисемитская выходка не посеяла страх среди членов еврейской общины Запорожья.
«Наша синагога окружена забором, все двери автоматические, круглосуточно дежурит охрана,– рассказал раввин Эрентрой,– В это неспокойное время мы еще более осторожны и делаем все возможное, чтобы
обеспечить безопасность».
По словам помощницы раввина, «вечером мы собрались всей запорожской общиной в синагоге и тем самым показали, что очень переживаем но, ни в коем случае не боимся».

У Києві побили рабина, міліція відкрила справу
Джерело: BBC Україна
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/03/140314_hk_kiev_rabbi.shtml
14.03.2014
Міліція Подільського району Києва відкрила кримінальне провадження
у зв’язку з побиттям волонтера єврейської організації «Хацала Україна»
рабина Гілеля Коена.
За словами міліції, інцидент стався біля стадіону «Спартак» в Подільському районі.
Як повідомили агенції «Інтерфакс» у прес-службі ГУМВС України
в Києві, двоє людей у темному одязі підійшли до пана Коена, образили його
через його національну приналежність і завдали кілька ударів палицями.
«Удари були не дуже сильні, мабуть, нападники робили це для приниження»,– зазначили в міліції, наголосивши, що зловмисники не взяли цінні
речі потерпілого.
За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за статтею про
завдання легких тілесних ушкоджень.
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Освобожденный Крым остается без раввинов
Джерело: сursorinfo.co.il
http://cursorinfo.co.il/news/xussr/2014/03/18/osvobozhdenniy-krim-ostaetsya-bezravvinov/
18.03.2014
Главный реформистский раввин Крыма Михаил Капустин бежал из
Симферополя в Киев, опасаясь антисемитских настроений, которые
резко усилились на территории полуострова после его отторжения
от Украины.
«Наш город Симферополь оккупирован российскими войсками!
Помогите нам, спасите нашу страну, спасите Украину! Просите помощи
у своего правительства, перед Россией мы чувствуем себя беспомощными!» – пишет Михаил Капустин.
Об опасности, грозящей евреям в связи с российским вторжением
в Крым, раввин Капустин, работавший в Симферополе с 2007 года, рассказал, в частности, в интервью газете «Юдише Альгемайне», которая издается в Германии.
Как ранее сообщал «Курсор», в ночь на 28 февраля, вскоре после
вторжения в Крым российских войск, вандалы расписали стены реформистской синагоги «Нер-Тамид», расположенной на ул. Сергеева-Ценс
кого в Симферополе. Сообщение об этом инциденте передал в прессу
председатель Ассоциации еврейских организаций и общин Крыма Анатолий Гендин.
По словам Гендина, двери и фасад синагоги были разрисованы свастиками и надписями «Смерть жидам». Он также подчеркнул, что подобная антисемитская акция – первая за последние 20 лет.
Вскоре отказались от присутствия в Крыму и посланники организации ХАБАД в Симферополе Ицхак-Меир Лифшиц и его супруга Лея. В настоящее время, по их словам, они осуществляют дистанционное управление крупнейшей общиной Крымского полуострова из США.
Раввин Лифшиц узнал о беспорядках в центре столицы Крыма, возвращаясь на полуостров из США. В Москве ему сообщили о том, что аэропорт Симферополя блокирован вооруженными людьми.
В этой ситуации было принято решение спасти находящиеся
в симферопольском «Бейт-ХАБАДе» Свитки Торы и временно отказать192
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ся от присутствия посланников Любавичского ребе на Крымском полуострове.
Лее Лифшиц с помощью своих друзей в Донбассе удалось получить
билет на поезд Симферополь-Донецк и спасти Свитки Торы от агрессивной
толпы, которая в любой момент могла устроить погром в «Бейт-ХАБАДе».

Фото: сайт с сайта 15minut.org

Антисемитские листовки появились в Донецке
с флагом сепаратистов
Джерело: Новости Донбасса
http://novosti.dn.ua/details/222825/
16.04.2014
Вчера, 15 апреля, трое неизвестных в балаклавах с флагом Российской Федерации расклеивали возле синагоги Донецка листовки антисемитского содержания. Информацию об этом сообщили члены Донецкой
еврейской общины.
Они считают, что таким образом их пытались спровоцировать на
конфликт, чтобы потом обвинить в нападении на сепаратистов.
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В листовке содержится следующее обращение: «Уважаемые граждане еврейской национальности! В связи с тем, что лидеры еврейской
общины Украины поддержали бендеровскую хунту в Киеве и враждебно
настроены в отношении православной Донецкой республики и ее граждан, Главный штаб Донецкой республики постановил следующее:
Всем гражданам еврейской национальности старше 16 лет, проживающим на территории суверенной Донецкой республики, необходимо
в срок до 3 мая 2014 года явится к и. о. комиссара по делам национальностей в здание Донецкой ОГА, кабинет 514 для регистрации. Стоимость
регистрации составляет 50 долларов США.
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При себе иметь денежные средства в сумме 50 долларов США для
оплаты за регистрацию, паспорта для отметки о вероисповедании, документы о составе семьи, а также правоустанавливающие документы
на все принадлежащее вам недвижимое имущество и транспортные
средства.
В случае уклонения от регистрации виновные будут лишены гражданства и высланы в принудительном порядке за пределы республики
с конфискацией имущества».

СБУ розслідує справу антисемітських листівок у Донецьку
Джерело: Українська правда
http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/19/7023041/
19.04.2014
У зв’язку з поширенням у Донецьку листівок провокаційного антисемітського характеру від імені самопроголошеної «Донецької народної
республіки», Служба безпеки України розслідує ці факти.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.
«Замовники та виконавці вчинили правопорушення, які караються
згідно з українським та міжнародним законодавством»,– наголошують
у повідомленні.
Служба безпеки України долучила ці матеріали до кримінального
провадження, розпочатого за фактом посягань на територіальну цілісність України та масових заворушень у Донецькій області.
Службою безпеки України спільно з органами МВС правопорушники
викликатимуться на допити та доставлятимуться до суду,– повідомили
у прес-службі.
«СБУ звертає увагу на особливу суспільну небезпеку злочинів ксенофобського характеру»,– сказано у повідомленні.
Як відомо, у Донецьку появились антисемітські листівки і нагнітання
ксенофобської риторики на сепаратистських мітингах.
Прем’єр-міністр Яценюк вже заявив, що уряд не допустить розпалювання міжнаціональної ворожнечі і вживатиме всі передбачені
законом заходи для недопущення імпорту в Україну антисемітизму
і ксенофобії.
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Донецькі євреї бояться Путіна
Джерело: BBC
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/04/140420_jewish_putin_ok.shtml
20.04.2014
У розпорядження Бі-бі-сі потрапили кадри зйомок камер спостереження, на яких видно, як в Донецьку чоловіки в масках роздають листівки
з антисемітськими погрозами.
На листівках стоїть печатка самопроголошеної «Донецької народної
республіки», але сепаратисти називають їх фальшивкою.
Проте, як передає з Донецька кореспондент BBC Наталія Антелава,
ці листівки вписуються в більш широку анонімну кампанію залякування,
спрямовану проти меншин в Україні.
Ася Креймер сміється. Вона каже, що коли кілька днів тому зайшла
в «Фейсбук» і побачила листівку, яка вимагає від євреїв зареєструватися і заплатити податок або покинути «Донецьку республіку», то теж розсміялася.
«Це здавалося так смішно,– каже Ася, нарізаючи кошерну курку до єврейської пасхи у себе на кухні в Донецьку.– У нас же ніколи тут не було ніяких проблем. Мої друзі, українці і росіяни, поважають мене за те, що я єврейка. Тому побачити цей клаптик паперу – було одночасно огидно і смішно».
Чиї листівки
Листівки роздавали кілька днів тому люди в масках перед будівлею
донецької синагоги. Потім стали говорити, що це фальсифікація.
Лідери проросійської сепаратистського угрупування, які проголосили «Донецьку народну республіку», відхрещуються від цієї прокламації,
називають її провокацією і спробою влади в Києві дискредитувати їх.
Однак незалежно від того, хто реально стояв за листівками, сам факт
їх появи – вже достатній привід для занепокоєння для частини 15-тисячній єврейської громади Донецька.
«Це ще одна ілюстрація тієї гидоти, яка тут виникає. Я не думаю, що
євреям загрожує безпосередня небезпека, але все це – частина плану
зіштовхнути людей один з одним»,– говорить Ася Креймер.
Антисемітизм має глибокий відбиток на історію сім’ї Креймер.
У 1941 році, коли вторглися німці, п’ять її тіток були закопані в землю живцем. А в наступні роки окупації сім’ї втратила і багато інших родичів.
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Але саму Асю за 66 років її життя майже не чіпали. З часу розпаду
Радянського Союзу у неї було багато можливостей емігрувати, але вона
не бажала нікуди виїжджати.
А кілька тижнів тому Ася Креймер почала вчити німецьку. «Я думаю
поїхати до Німеччини. Перший раз за все життя я задумалася про від’їзд.
Я боюся Росії. Не народу, а влади. Я думаю, що Захід недооцінює небезпеку Путіна»,– сказала жінка.
За словами головного рабина Донбасу Пинхаса Вишедского, «є відчуття, що хтось намагається втягнути нас у політичну гру між Росією
і Україною». Він закликав українські спецслужби взяти єврейську громаду
під особливий захист, але ті поки не відгукнулися на його заклик.
Анонімки з погрозами на адресу етнічних меншин на Україні
з’являються не вперше.
Під час російської анексії Криму кримські татари опинилися в аналогічній ситуації. У 1940-ті роки Сталін депортував все кримськотатарське
населення в Центральну Азію.
Починаючи з 1980-х років багато з них повернулися до Криму. Але
минулого місяця, поки російські війська захоплювали українські військові
бази, молоді люди з палицями ходили по етнічно неоднорідним районам
і позначали двері будинків кримських татар хрестами.
«Те ж саме робила сталінська поліція за кілька днів до того, як нас загнали в потяги і вислали до Центральної Азії»,– пояснює житель Бахчисарая Рустам Кадиров. На його будинку теж хтось намалював хрест.
«Не знаю, хто це робить, але нас намагаються залякати»,– вважає він.
Президент Путін каже, що Київ зневажає права російськомовного населення України. У Москві українських націоналістів, а особливо потужне
угруповання «Правий сектор»,– називають фашистами.
Давні конфлікти
З часу розпаду СРСР український уряд так і не зміг прийняти жодного
закону, що гарантує мовні та інші права меншин.
Однак більшість представників єврейської і кримськотатарської громади вважають, що в проєвропейській Україні вони себе будуть почувати
в більшій безпеці, ніж у Росії.
«Я не боюся „Правого сектора“. А Росії – боюся»,– підкреслює Ася
Креймер, російськомовна, як і більшість місцевих євреїв.
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«Є відчуття, що це кінець того життя, яке ми знали. Листівки – це лише
мала частина, але важливо те, що Росія намагається посіяти смуту. Вони
придумали новий тип геноциду, новий тип війни. Ззовні здається, що нічого страшного, адже мало кого вбили і насильства було небагато. Але Росія
вбиває нашу державність, нашу націю»,– продовжує мешканка Донецька.
Протистояння Росії та України поглиблюється, а разом з ним поглиблюється і небезпечний вакуум влади. Цей конфлікт, як і будь-який інший, вже почав активізовувати давні міжрелігійні та міжетнічні протиріччя. І етнічні меншини бояться, що головними жертвами ворожнечі двох
православних, слов’янських народів стануть саме вони.

Сепаратисты запустили в Славянске
антисемитское телевидение
Джерело: Сайт Євразійського єврейського конгресу
http://eajc.org/page16/news44513.html
21.04.2014
Вооруженные пророссийские сепаратисты в г. Славянск Донецкой
области Украины, действующие при поддержке российских военных специалистов, установив контроль над городом, еще 17 апреля захватили
телевизионную башню, осуществляющую передачу телесигнала на Славянск и другие города Донецкой области – Краматорск, Горловку и Макеевку. Сепаратисты отключили украинские телеканалы и начали трансляцию российского телевидения, осуществляющего пропагандистское
обеспечение мятежу.
20 апреля сепаратисты на частотах украинского канала «Интер» запустили собственный канал, выложив в Интернете презентационное видео этой торжественной минуты. Радостные мужчины наперебой хвастаются на камеру: «Здесь, из Славянска, мы наносим мощнейший информационный концептуальный удар по библейской матрице… нашим телевещанием по зомбовещению… сионистскому зомбовещанию… сионистский зомбоящик… Вот такие дела, ребята. Здесь, в Славянске, начинается
новая история. Славяне к Раме торят путь. Победа будет за нами».
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После столь многообещающего заявления в качестве первой передачи на новом телеканале была продемонстрирована лекция покойного
Константина Петрова – умершего несколько лет назад отставного генерала, возглавлявшего российскую антисемитскую неоязыческую национал-сталинистскую секту и созданную на ее основе политическую партию «Курсом правды и единения».
Отметим, что на сайте «Народного освободительного движения»,
с логотипа которого начинается видеоролик о запуске телевещания
в Славянске, демократическая легитимная власть в Киеве называется
не иначе, как «еврейской хунтой».

На резиденцію головного рабина України
Якова Дов Блайха скоєно напад
Джерело: 112.ua
http://ua.112.ua/suspilstvo/na-rezidenciyu-golovnogo-rabina-ukrayini-yakova-dovblayha-skoyeno-napad-66562.html
24.05.2014
Сам Яків Блайх знаходиться в США у відрядженні.
У ніч на 23 травня 2014 року на резиденцію Головного рабина Києва
та України, рабина Якова Дова Блайха, розташовану в столичному передмісті Білогородка, напали озброєні люди. Про це в ефірі телеканалу
«112 Україна» розповіла виконавчий директор Єврейської конфедерації
України Інна Іоффе.
«Стався напад на зовнішню „воєнізовану охорону“, перед огорожею
будинку. Нападники були в масках і камуфляжній формі з автоматами, вони
під’їхали на машині по типу джип і напали на охорону»,– зазначила вона.
За словами Іоффе, охороні резиденції вдалося викликати міліцію. Однак, коли вона з’явилася на місці подій, озброєні люди, почувши тривожну
сирену, встигли сховатися.
«Це сталося перед самими виборами, ми це розцінюємо, як явну, зумисну спробу залякати єврейську громаду перед виборами. Справа в тому, що протягом січня–лютого і березня місяця на Подолі, де знаходиться
головний офіс рабина Блайха, нападали 4 рази на релігійних людей. Це
висвітлювалося в пресі, про це говорили українські різні правоохоронні
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органи, ми звертались в міжнародні єврейські організації – досі нам не
дали відповідь, хто це був і навіщо»,– сказала Іоффе.
«Ми будемо звертатися в міжнародні єврейські організації»,– зазначила Іоффе.
Також вона підкреслила, що даний напад навряд чи може бути
пов’язаний з політикою. «Я не розцінюю, що це пов’язано з політикою…
я вважаю, що перед виборами хтось робить у різних місцях щось. В даному випадку напали на резиденцію головного рабина України. Я не маю
повноважень робити висновки. Ми подзвонили в СБУ, ми зателефонували
в міліцію».
«Нам набридло, скільки можна залякувати єврейську громаду…
Ми хочемо мати право на безпечне життя в цій країні»,– зазначила вона.
Зазначимо, що це вже третій подібний напад на резиденцію головного рабина Блайха за останній місяць.

На нардепа Фельдмана скоєно напад у центрі Києва
Джерело: 112.ua
http://ua.112.ua/suspilstvo/na-nardepa-feldmana-skoyeno-napad-u-centri-kiyeva-76288.html
17.06.2014
Сьогодні, 17 червня, у Києві було скоєно напад на народного депутата, президента Українського єврейського комітету Олександра Фельдмана, невідомі прокололи шини автомобіля. Про цей інцидент 112.ua повідомили у МВС.
Так, близько 12:00 на вул. Інститутській, неподалік від Верховної Ради, озброєні чоловіки почали викрикувати на адресу Фельдмана загрози
антисемітського характеру і спробували зупинити його. «Намагаючись
сховатися, Фельдман сів у машину, однак невідомі почали перешкоджати
виїзду автомобіля і прокололи колеса авто. На місце події були викликані
співробітники міліції, які склали протокол про правопорушення. Затримати нападників на місці не вдалося»,– йдеться в повідомленні.
Коментуючи те, що трапилося, Фельдман заявив: «Я ніколи не приховував своєї національності, адже впевнений, що Україна – дуже толерантна держава. Подія, що сталася зі мною сьогодні,– ще одна ознака того,
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що необхідно проводити більше роз’яснювальної роботи, вчити людей
бути толерантними».
Крім того, нардеп упевнений, що справа не в особистому ставленні
до нього, а в загальному безладі, який зараз має місце на вулицях міст
і в центрі столиці. «До України прикута серйозна увага, кожний день до
нас приїжджають гості з усього світу. Вони не повинні побачити такого
ставлення»,– підкреслив Фельдман.

Из материала Вячеслава Лихачёва
«На бой с невидимым врагом:
антисемитизм, экстремисты и Майдан»
Джерело: Сайт Евроазиатского Еврейского конгресса
http://eajc.org/page18/news45696.html
28.06.2014
…в беспорядках в Харькове и Одессе, как и в вооруженном мятеже
в Луганской и Донецкой областях, принимали и принимают активное участие добровольцы из России, члены национал-радикальных организаций.
Среди них наиболее заметны и организованы участники парамилитарных
неоказачьих формирований. Кроме того, в подрывной активности на территории Украины замечены боевики Черной сотни, Русского национального единства (включая руководство этой неонацистской организации),
Евразийского союза молодежи, «Другой России», сторонники антисемитской неоязыческой Концептуальной партии «Единение» (Концепция
общественной безопасности «Мертвая вода») и др. Кроме того, сепаратистов поддерживают многочисленные русские националистические активисты, организационная принадлежность которых не идентифицирована достоверно, но тела которых украшают татуировки со свастиками.
В антиукраинской пропаганде довольно отчетливо звучат антиеврейские нотки. Это естественно – антисемитизм настолько важен для
русского национализма, что практически невозможна версия этой идеологии, свободная от этой фобии. Но есть и некоторая «специфика момента», связанная с тем, что практически все лидеры украинских еврейских
организаций поддержали приход к власти проевропейских демократических сил. Олицетворением этой поддержки стала фигура Игоря Ко201
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ломойского – бизнесмена и лидера Объединенной еврейской общины
Украины, назначенного губернатором Днепропетровской области и развернувшего активную борьбу с сепаратистами.

Антисемитская листовка, распространявшаяся сепаратистами
в Харькове накануне президентских выборов.

На протяжении трех месяцев протестов украинских евреев пугали
«бандеровцами», но реальная опасность пришла с другой стороны. Синагога в Симферополе была осквернена на следующий день после того,
как контроль над городом установили оккупанты. Сегодня антисемиты
в Украине оскверняют памятники жертвам Холокоста, оставляя на них
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советскую символику и угрозы в адрес «жидобандеровца» Коломойского, как это было в Новомосковске Днепропетровской области. Они призывают бойкотировать выборы президента, называя основных кандидатов – Юлию Тимошенко и Петра Порошенко – выдуманными еврейскими
фамилиями, якобы настоящими. Они обвиняют «жидо-масонский белый
дом» и «жидов» Арсения Яценюка и Александра Турчинова в «преступлениях против человечества». Они сообщают в социальных сетях из зоны
Антитеррористической операции, что во главе украинских военных идет
«еврейская сотня», бойцы которой «отличаются особой, зверской кровожадностью» и «не гнушаются ритуальным поеданием сырой печени
ополченцев – так распаляют себя перед боем».

Нападения на учеников иешивы в Киеве
Джерело: Сайт Евразийского Еврейского Конгресса
Антисемитизм и ксенофобия в Украине: хроника (Электронный информационный
бюллетень – № 7 (83) июль 2014)
http://eajc.org/page700
Поздно вечером 4 июля, примерно в 23:45, в Киеве, два ученика иешивы (еврейского религиозного учебного заведения), В. и Ч. (имена не
разглашаются в интересах пострадавших и следствия), возвращались от
живущего неподалеку раввина Б. в общежитие иешивы, расположенное
рядом с синагогой Розенберга на Подоле, на ул. Щековицкой. Навстречу
им выбежали четыре молодых человека, которые, видимо, перед этим
кидали куски кирпичей и пустые бутылки из проходного двора в здание
общинного центра, также расположенного возле синагоги (здание справа от синагоги, если стоять к ней лицом; разбито одно окно, на стене следы от твердых предметов).
Один из студентов, Ч., побежал в сторону синагоги и сумел избежать
нежелательной встречи; В. не успел убежать и сцепился с одним из молодых людей. Подбежали остальные, сбили студента иешивы с ног и начали
избивать. Вооружены не были, били руками и ногами. Избиение происходило молча (в одном сообщении об инциденте упоминался антисемитский выкрик со стороны нападавших, но достоверного подтверждения
эта информация не нашла). В. позвал охранников синагоги, нападавшие
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убежали. Потерпевший получил легкие побои, не приведшие к серьезному ущербу для здоровья – ссадины и синяки.
Была вызвана милиция, Подольским РОВД открыто уголовное производство.
Вячеслав Лихачев, Татьяна Безрук

Киев. В синагогу бросили «коктейль Молотова»
Джерело: Сайт Всеукраинского Еврейского Конгресса
http://jewish.kiev.ua/news/8058/
29.09.2014
В ночь с 24 на 25 сентября неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью на задний двор синагоги на Щекавицкой улице Киева.
Один из «коктейлей Молотова» вызвал возгорание, которое обнаружили работники ресторана при синагоге. Пожар удалось быстро потушить, в результате инцидента никто не пострадал.
Полиция Киева начала расследование инцидента. Руководство общины предполагает, что речь идет о преднамеренном нападении.

У Лубнах з’явилися листівки про «жидівське ярмо»
Джерело: «Полтавщина» (інтернет-видання)
http://poltava.to/news/31707/
26.12.2014
Антисемітські листівки з’явилися у Лубнах. Їх опублікували в інтернеті лубенчани. На металевій конструкції жовто-блакитного кольору
хтось приклеїв листівку, де на фоні Президента, Прем’єр-міністра, Голови
Верховної ради та прапору Ізраїлю містяться рядки:
Жиди погані правлять Нами!
А ми ще гірші ніж жиди…
Ми продали Дідівську славу,
й жиди в ярмо Нас запрягли!

Віршовані рядки підписані «Т. Г. Шевченко».
Ян Пругло
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В Крыму осквернили памятник
легендарному балетмейстеру
Джерело: 15 minut (Новости Крыма)
http://15minut.org/article/v-krymu-oskvernili-pamjatnik-legendarnomu-baletmejsteru
03.07.2013
В селе Малореченское под Алуштой осквернили памятный камень, посвященный легендарному крымскому балетмейстеру Акиму
Джемилеву.
Неизвестные облили монумент краской. Сотрудники милиции составили протокол. Сын Акима Джемилева, Эльдар, уверен, что виновные
должны подучить жесткое наказание, передает Qirim.TV.
Памятный знак открыли 26 мая этого года возле местной школы.
Это место было официально определено для установки памятника балетмейстеру.
Аким Джемилев (1918–2001) в 20 лет стал лауреатом Фестиваля творчества народов СССР в Москве. В годы Второй мировой войны артиллеристом принимал участие в обороне и освобождении Сталинграда.
С первых дней после возвращения из мест депортации в Крым работал
над созданием крымскотатарского драматического театра.
В общем, Джемилев более 60-ти лет своей жизни посвятил танцевальному искусству и развитию крымскотатарского народного танца.

Акт вандалізму скоєно на єврейському цвинтарі в Прилуках
Джерело: Інтернет-видання «Чернігівщина: події і коментарі»
http://pik.cn.ua/4481/akt-vandalizmu-skoeno-na-evreyskomu-tsvintari-v-prilukah/
10.07.2013
У Прилуках поблизу центральної міської лікарні знаходиться єврейський цвинтар. Це одне із найстаріших кладовищ міста. Частина його вже
заросла бур’янами та чагарниками, а іншу, яка прилягає до братської могили і останні поховання на якій були здійснені значно пізніше – наприкінці 70-х років минулого століття – доглядає єврейська громада Прилук.
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Нині в общині майже 300 чоловік. І от вони за власний кошт винаймають людей, котрі й наводять порядок на новішому секторі цвинтаря.
Востаннє він прибирався 17 червня: було викошено траву, підрізано кущі, винесено сміття. А 3 липня о 15:00 до голови єврейської общини
Прилук Павла Ліпіна зателефонували стурбовані мешканці міста й повідомили, що на кладовищі здійснено безпрецедентний акт вандалізму: тринадцять могильних пам’ятників зруйновані, а на одному з них намальовано нацистську свастику.
– Це нечуване святотатство! – каже Павло Ліпін.– Я п’ятнадцять років
головую в общині, й за цей час нічого подібного не траплялося. Як можна
так ставитися до померлих?
На місце злочину прибула слідчо-оперативна група. Сам Павло
Григорович спілкувався з представником Служби безпеки України.
Правоохоронці пообіцяли докласти всіх зусиль, аби знайти і покарати
винних.
Сергій Новак

У Нікополі невідомі сплюндрували пам’ятник
жертвам Голокосту
Джерело: «Радіо Свобода»
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25074521.html
13.08.2013
У Нікополі на Дніпропетровщині невідомі сплюндрували пам’ятник
жертвам Голокосту, розташований у в’їзді у місто: на ньому, поверх білої
шестикутної зірки, чорною фарбою була нанесена фашистська свастика.
Про це Радіо Свобода у вівторок повідомив речник Дніпропетровської
єврейської громади Олег Ростовцев.
За його даними, голова нікопольської єврейської громади Олександр
Таратута, який виявив цей факт, вже звернувся із заявами до міських відділів СБУ та міліції. Як зазначив Олег Ростовцев, наразі єврейська громада
Дніпропетровщини чекає на реакцію правоохоронних органів.
«З одного боку, правоохоронці подібні речі не завжди реєструють
або реєструють як хуліганство, і взагалі часто ставляться до цього не дуже
серйозно. З іншого боку, ми знаємо випадки, коли міліція та СБУ дуже ре208
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тельно ставляться до подібних випадків, і тоді ці випадки розслідуються.
Так було у Павлограді, де сплюндрували єврейський цвинтар, у Новомосковську, де сплюндрували монумент. Ми чекаємо, що і випадок у Нікополі
буде належно розслідуваний і нам назвуть винуватця й мотиви»,– сказав
Радіо Свобода Олег Ростовцев.
Він також заявив, що подібні випадки мають насторожувати не тільки
єврейську громаду, а й все українське суспільство.
Пам’ятник жертвам Голокосту в Нікополі відкрили 2001 року. За підрахунками дослідників, на території Дніпропетровщини в роки Голокосту
загинуло 50 тисяч євреїв, в Україні в цілому – понад півтора мільйона.

Фото з сайту Дніпропетровської єврейської общини

В Умані хрест із розп’яттям розписали висловами на івриті
Джерело: УНН
http://www.unn.com.ua/uk/news/1239896-v-umani-khrest-iz-rozpyattyam-rozpisalivislovami-na-ivriti
13.08.2013
Вчора, 12 серпня, в Умані, Черкаської області, невідомі розписали
хрест із розп’яттям. Про це УНН повідомили члени Ради громадських організацій Умані.
«Вчора, близько 17 години ми помітили на хресті чорні написи. Підійшовши ближче ми побачили, що розп’яття білого кольору було розписане
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чорним фломастером словами на івриті. Так як ми не знаємо перекладу
слів, то викликали міліцію, щоб правоохоронці перевірили чи це не наруга над православним хрестом. Наразі ми шукаємо перекладача, щоб
знати зміст написаного на хресті»,– повідомив Сергій Алексєєв, член Ради
громадських організацій Умані.

З неофіційних джерел стало відомо, що на хресті івритом було написано: «Досить гнівити Бога».
Нагадаємо, на початку червня Рада громадських організацій Умані
встановила хрест із розп’яттям над ставком біля заводу Мегометр. Хрест
був поставлений в честь річниці хрещення Русі.
Саме навпроти цього озера знаходиться синагога хасидів, які щороку приїжджають в Умань святкувати іудейський новий рік. Нещодавно
релігійна громада хасидів звернулася до міської влади із проханням перенести православну святиню, щоб уникнути провокацій між хасидами і
українцями.
Як повідомляв УНН, цього року в Умані очікують майже 25 тисяч паломників. Під час їхнього паломництва охорону громадського порядку в
Умані забезпечуватимуть понад 400 міліціонерів.
Дзвіна Карплюк
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Хасиди просять уманчан перенести хрест в інше місце,
щоб не сталося інших провокацій
Джерело: УНН
http://www.unn.com.ua/uk/news/1240201-khasidi-prosyat-umanchan-perenesti-khrestv-inshe-mistse-schob-ne-stalosya-inshikh-provokatsiy
14.08.2013
Хасиди в Умані засуджують людину, що написала вислови на хресті із
розп’яттям і просять перенести християнську святиню в інше місце, щоб
надалі не відбувались провокації між хасидами і місцевими жителями.
Про це УНН повідомив віце-президент благодійного фонду імені Рабі Нахмана в Умані Шимон Бускіла.
«Я сам не бачив, що там написано, але мені казали, що начебто написано: „Гріхи перед Богом не можна робити“. Я негативно ставлюся до того,
хто це написав. По-перше, це святиня християн і чиясь власність. Не можна чіпати символи другої віри. І якщо б я дізнався хто це зробив, то б ми
точно покарали. Адже вони роблять провокації і та людина, що написала,
теж провокує людей. Ми не хочемо провокацій. Нехай собі хрест стоїть,
він нікому не заважає. Але ми боїмося, що хтось з наших одновірців, хто
не дуже шанує закони релігії, його пошкодить. Тому я думаю, що краще
щоб цей хрест перенесли в інше місце. Адже неадекватних людей вистачає. Сьогодні написали вислови на хресті, а завтра хтось інший візьме
і підпалить його, не дай Бог. Тоді це буде перша світова війна, для чого це
потрібно. Може краще перенести туди, де не буде доступу релігійним фанатам»,– повідомив віце-президент благодійного фонду ім. Рабі Нахмана
Шимон Бускіла.
Як повідомляв УНН, в Умані хрест із розп’яттям розписали словами
на івриті. З неофіційних джерел стало відомо, що на хресті івритом було
написано: «Досить гнівити Бога».
Нагадаємо, на початку червня Рада громадських організацій Умані
встановила хрест із розп’яттям над ставком біля заводу Мегомметр.
Хрест був поставлений в честь річниці хрещення Русі. Його освятив священник греко-католицької церкви і священник Української православної церкви Московського патріархату. На освяченні хреста зібрались
уманчани, місцеві козаки і члени Ради громадських організацій. Хрест
був встановлений коштами і силами членів Ради громадських організа211
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цій Умані. Саме навпроти цього озера знаходиться синагога хасидів, які
щороку приїжджають в Умань святкувати іудейський новий рік. В цьому
озері паломники хасиди читають молитви і здійснюють ритуал омовіння.
Нещодавно релігійна громада хасидів звернулася до міської влади із проханням перенести православну святиню, щоб уникнути провокацій між
хасидами і місцевими жителями.
Цього року в Умані очікують на приїзд майже 25 тисяч паломників.
Під час їхнього паломництва охорону громадського порядку в Умані забезпечуватимуть понад 400 міліціонерів.
Дзвіна Карплюк

Хасидам не понравился поклонный крест в Умани
Джерело: «Взгляд»
http://vz.ua/novosti/obshchestvo/khasidam_ne_ponravilsya_poklonnyi_krest_v_umani
14.08.2013
Паломничество хасидов в Умань Черкасской области к могиле духовного лидера Цадика Нахмана начинается с грандиозного скандала.
Камнем преткновения между хасидами и местными жителями стал
поклонный крест, установленный в честь 1025-летия Крещения Руси –
он раздражает гостей.
Во вторник ситуация достигла апогея – распятого на кресте Иисуса
расписали словами на иврите.
В переводе надпись гласит: «Не гневите бога». Местные жители негодуют.
Крест преткновения
По словам главы Совета общественных организаций Умани Валерия Кислинского, поклонный крест – интернациональный. Его освятили священники нескольких конфессий. Но вся проблема в том, что
установлен крест аккурат напротив синагоги, где находится могила
лидера брацлавских хасидов ребе Нахмана. А сами хасиды после празднования Рош-ха-Шана проводят традиционное омовение в пруду, над
которым возвышается крест. Теперь они требуют от городских властей
перенести святыню.
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– Мы уважаем другие религии,– говорит представитель Международного фонда имени Раби Нахмана Шимон Бускилла,– и никогда не тронем символ чужой веры. Но, к сожалению, не все наши единоверцы это
понимают. Крест могут сломать или повредить. Тогда начнется настоящая
война между хасидами и христианами. Мы не можем этого допустить, поэтому и просим перенести крест в другое место.
– Крест мешает сектантам,– сокрушается Валерий Кислинский.– Ведь
хасидизм – это ортодоксальная ветвь иудейства. Иначе как сектантами их
не назовешь. Наших активистов запугивают – и власть, и силовики, и сами
хасиды из-за креста. Местный хасид Соломон Нахман вообще заявил, что
закопает нас. Мы обратились в милицию.
Зреет бунт
Заместитель мэра Умани Владимир Виблый предложил активистам
перенести крест в другое место и установить еще несколько памятников
в городе в поддержку христианства, но уманцы не согласны.
– Хасиды приезжают на нашу землю, вот и пусть ведут себя соответ
ствующим образом – как в гостях, а не указывают хозяевам, что они должны делать,– возмущается уманец Павел Проценко.
– Если тронут крест, мы пойдем с ответным визитом к могиле их Цадика,– возмущаются местные.
Не промолчали и представители ВО «Свобода».
– Нас шокировало увиденное,– заявил член Уманского городского
комитета партии Сергей Яремчук.– Мы немедленно вызвали милиционеров и требуем расследовать это не как хулиганство, а как вандализм.
Это провокация с целью разжечь межнациональную вражду. Переносить
крест мы не дадим и готовы к адекватному ответу власти и хасидам, которые попытаются это сделать.
Сейчас активисты и «свободовцы» требуют от власти установить
круглосуточное дежурство возле святыни.
Алена Вовченко

Коментар ХПГ. Заголовок матеріалу на сайте RUpor.info з посиланням на выщенаведений: «Хасиды в Умани совершают акты вандализма
над христианскими памятниками» (16.08.2013 13:57) – тут вже з’являється
множина.
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Хрест, встановлений на місці молитви хасидів,
треба перенести в інше місце,– священнослужителі УГКЦ
та УПЦ (МП)
Джерело: РІСУ – Релігійно-інформаційна служба України
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/confessional/religious_relations/53458/
22.08.2013
Триметровий дубовий хрест із розп’яттям, встановлений в Умані на
місці молитви хасидів, слід перенести в інше місце. Так, принаймні, вважають священнослужителі двох конфесій, які брали участь у його освяченні – УГКЦ та УПЦ (МП). Вони також погоджуються із думкою, що релігійний християнський символ може призвести до конфліктів між місцевими
та юдеями.
Настоятель собору Святої Богородиці Української Греко-Католицької Церкви отець Дмитро Балей, до якого РІСУ звернулася за коментарем, розповів, що на освячення поклінного хреста його запросили місцеві козаки.
«Організатори мені сказали, що це буде міжконфесійна акція, що
все у них погоджено. У суботу, в 10 годині, вони мені зателефонували
і попросили прийти через годину, назвали місце»,– сказав священно
служитель.
Священик Дмитро Балей в Умані людина нова. Про те, що хрест встановили у місці молитви хасидів, не знав.
«В Умані я ще не так довго перебуваю, щоби орієнтуватися, що освячення відбудеться на конфліктному місці. Виникли деякі підозри, але
я був не сам, на місці освячення приїхав і священик УПЦ (МП) – настоятель Святопокровського храму отець Андрій, він тут давніше є»,– зазначив священнослужитель.
За словами священика УГКЦ, в Умані зараз ведуться дискусії на тему,
що робити з християнським символом – переносити чи ні. Бо встановлення хреста, як відомо, викликало низку протестів з боку юдейських громад. До того ж, незабаром до Умані приїдуть тисячі паломників, серед них
можуть бути різні люди, і, не виключено, що хтось зможе вчинити наругу. Отець Дмитро Балей відтак впевнений, що найкращим виходом із цієї
ситуації було б перенесення поклінного хреста в інше місце. Священик
також вважає, що люди, які були причетні до організації встановлення
214

V.

Вандалізм

хреста, керувалися не так християнськими мотивами, як політичними,
меркантильними.
«Представники влади запитували, чи ми не проти перенесення.
Я сказав, що ми не маємо нічого проти. Проте наша Церква тут у меншості, тому остаточне рішення не за нами»,– зауважив свщеникнослужитель УГКЦ.
За перенесення хреста із розп’яттм виступає і представник УПЦ (МП).
Архиєпископ Уманський і Звенигородський Пантелеймон (Бащук) у коментарі громадсько-політичному виданню «Прес-Центр» заявив, що
його не запрошували взяти участь в освяченні і навіть не зверталися за
благословенням. За його словами, хрест повинен стояти в іншому місці
і об’єднювати, а не роз’єднювати людей.
«Я не брав участі в освяченні хреста, мене не запросили. Більше того,
до мене не звертались за благословенням чи порадою. Якби запитали, я б
порадив поставити розп’яття у іншому місці. Хрест має об’єднувати, а не
ставати причиною сварок. Зазвичай, хрести ставлять біля в’їзду до міста,
на роздоріжжі або в пам’ять про щось. Ставок біля єврейської синагоги не
є пам’ятним місцем. Хрест має стояти в доступному для людей місці, а не
на скелі, куди важко дістатись. Я переконаний, що цим людям, що його
встановили, варто дослухатись до порад міської влади і перенести його
в інше місце», – наголосив владика Пантелеймон.
Як РІСУ повідомляла, Головний рабин Києва та України, голова
Об’єднання юдейських релігійних організацій України, член Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій Яків Дов Блайх вважає встановлення поклінного хреста на місці молитви хасидів в Умані провокацією,
і сподівається, що влада України розбереться і вирішить цю проблему.
«Україна – не єврейська держава, тому євреї поважають встановлені
на українській землі символи християнської віри – поклонний хрест. Однак, хрест в Умані, у безпосередній близькості від могили рабі Нахмана –
це очевидна провокація»,– каже головний рабин України.
Коментар під повідомленням на сайті РІСУ:
deserving | 25 серпня 2013, 01:08
Шановні предстоятелі розділеної церкви! Шановні, Філарет Денисенко, Володимире Сабодане, Мефодіє Кудряков, Святославе Шевчук та Ігоре
Ісіченку! Це дужа прикра, принизлива і болісна ініціятива має бути Вами
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зупинена, як така, що несе в собі святотатство, приниження релігійних почуттів та почуття національної гідности українців. Зневажливе ставлення
до Господа нашого – Ісуса Христа з боку чужеземців і наше з Вами їм потурання стане гріхом перед Богом і визнання нашої нікчемности та зпорожнілої віри. Віру за яку вистраждали і проливали кров мученики багатьох
поколінь, ми тепер можемо віддати на поталу і на облювання з висміювання. Мені прикро усвідомлювати, що багато тих хто знав поневіряння
Йосипа Сліпого за християнську віру, легковажно буде спостерігати за
непоправним, що можуть вчинити нерозумні і безпринципні чиновники.
Всі ті хто склав своє життя на вівтар служіння Богові і Батьківщині в цей
величний день – день незалежности нашої Вітчизни, перед лицем тих, хто
відійщов в інший світ і споглядає на наші вчинки совісти, ми українці,не
маємо допустити того, що замірились зробити знахабнілі зайди. Якщо це
станеться, то це стане нашою великою ганьбою і не виключено, що карою
Господньою. Щоб цього не трапилося, предстоятелі розділеної української церкви мають спільно звернутися до центральної і місцевої влади, до
політичних партій та громадський органцацій, зрештою до всіх українців і всіх християн стати на захист чести і віри наших славних пращурів.
Ми маємо зупинити цю жидівську вакханалію, неповагу до нашої віри
і наших традицій зараз і сьогодні. Ми маємо ініціювати перед хасидами
та Державою Ізраїль перепоховання останків цадика Нахмана на землі обітованій, оскільки паломництво з елементами неповаги до нашого
народу не сприяє зміцненню дружніх стосунків між нашими народами.
Якщо хтось із предстоятелів і митрополитів не зробить все, що від них
залежить, то нехай їх скарає Бог за їхню легковажність, а зухвалих зайд
нехай провчать новітні гайдамаки, що неодмінно з’являться, коли влада
буде запопадливо бездіяти в інтересах чужого хама.

В Одессе осквернена мемориальная доска Леху Качинскому
Джерело: Рупор Одессы
http://rupor.od.ua/news/V-Odesse-oskvernena-memorialnaya-doska-Lehu-Kach-027561/
17.08.2013
В Одессе осквернена мемориальная доска Леху Качинскому (8-му
Президенту Польши), установленная в апреле 2010 года. Когда по иници216
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атеве экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица улица Польская была переименована в улицу Леха Качинского.
Почему не реагируют на акт вандализма сегодняшняя городская
власть Одессы? И почему терпит подобный беспредел Генеральное Консульство Республики Польша в Украине?!
Напомним, утром 10 апреля 2010 года самолет, в котором летел
президент Польши Лех Качинский с супругой Марией, разбился на территории России. Вместе с президентом летела делегация, состоящая из
политических, военных, общественных и религиозных деятелей Польши.
На борту самолёта находились 89 пассажиров и 7 членов экипажа. Целью
визита было посещение Катынского мемориала под Смоленском в день
70-летия Катынского расстрела.
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У Прилуках вандали розмалювали свастикою
єврейські могили
Джерело: Gazeta.ua
http://gazeta.ua/articles/np/_u-prilukah-vandali-rozmalyuvali-svastikoyu-evrejski-mogili/512633
22.08.2013
На єврейському кладовищі у м. Прилуки на 17 надгробних пам’ятниках
виявлена фашистська свастика, повідомляє прес-служба прокуратури
Чернігівської області.
Відомості за цим фактом слідчим відділом Прилуцького МВ УМВС
в області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 297 КК України (наруга над могилою).
Проводяться слідчі (розшукові) дії щодо встановлення всіх обставин
злочину.

Прокуратурою області взято на контроль
хід досудового розслідування за фактом наруги
над могилами на єврейському кладовищі
Джерело: Сайт прокуратури Чернігівської обл.
http://www.prokuror-cn.gov.ua/sscc0fe10ha687ur0qk0ha.html
21.08.2013
20 серпня до чергової частини Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що на єврейському кладовищі у м. Прилуки на 17 надгробних пам’ятниках виявлена фашистська
свастика.
Відомості за цим фактом слідчим відділом Прилуцького МВ УМВС
в області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 297 КК України (наруга над могилою).
Проводяться слідчі (розшукові) дії щодо встановлення всіх обставин злочину. Хід досудового розслідування прокуратурою області взято
на контроль.
Прес-служба прокуратури Чернігівської області
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В Центральному районі м. Миколаєва невідомі
розписали свастикою будівлю синагоги
Джерело: сайт УМВС України в Миколаївській обл.
http://mvs.gov.ua/mvs/control/mykolaiv/uk/publish/article/107502
25.08.2013
Вранці до чергової частини Миколаївського міського управління міліції
на телефонну спецлінію «102» надійшло повідомлення від місцевого мешканця, про те, що в ніч з 24 на 25 серпня 2013 року невідомі особи пошкодили
написами у вигляді свастики будівлю синагоги, розташованої по вул. Карла
Лібкнехта в Центральному районі м. Миколаєва.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Центрального райвідділу міліції. Даний факт було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 КК України «Хуліганство». Наразі приймають заходи щодо
встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину.
Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою
інформацією за даним фактом, звертатися за адресою вул. Декабристів, 8
Центральний райвідділ міліції, тел. 49-87-00, 49-87-01 або 102.
ГЗГ ММУ УМВС України
в Миколаївській області

В Полтаве обрисовали стены расистскими
и антисемитскими лозунгами
Джерело: Інтернет-видання «Полтавщина»
http://www.poltava.pl.ua/news/24440/
05.10.2013
Неизвестные продолжают обрисовывать стены полтавских домов
надписями, которые сеют национальную и расовую вражду.
В Полтаве неизвестные продолжают обрисовывать стены жилых домов расистскими лозунгами. На этот раз неизвестные оставили следы своей «деятельности» в районе между остановками Фурманова и «4 поликлиника». Так, свежие надписи обнаружили возле одного из местных банков.
Одна из надписей отличилась особо – она содержит критику христианства и пропаганду славянского язычества. Так как «стиль» работ оста219
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ется неизменным, создается впечатление, что все надписи сделал один
и тот же человек или группа людей. Как ему или им удается сочетать в себе столь разные убеждения – неизвестно.
Другая надпись «синанога» разместилась на стене дворового туалета.
Напомним, что в Полтаве неизвестные также одно время описывали
стены свастиками.
А некоторые надписи и вовсе призывают «восстать Адольфа».
Также «Еврейский клуб» в Полтаве отслеживает все проявления неонацизма и расовых предрассудков в городе.
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Богдан Андреев,
фото автора.
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Вандализм у мемориала
Джерело: CFCA (Форум по координации борьбы с антисемитизмом)
http://antisemitism.org.il/article/82052/вандализм-у-мемориала
06.10.2013
Киев – На прошлой неделе неизвестные вандалы сорвали с места
и разбили мемориальную плиту, установленную в Бабьем Яре в память
о расстрелянных здесь нацистами еврейских жителях.
Группа израильских туристов, посетившая место страшной еврей
ской трагедии, была шокирована внешним видом киевского мемориала
Холокоста.
Сотрудники Еврейского агентства «Сохнут», сопровождавшие группу, рассказали, что местные жители часто устраивают пикники в непосредственной близости от памятника, а муниципальные власти не предпринимают никаких мер против этого явления.
После минуты молчания израильтяне прочитали молитвы «Кадиш»
и «Эль мале рахамим».

Памятник в Николаеве снова подвергся вандализму
Джерело: Сайт Евразийского еврейского конгресса
http://eajc.org/page16/news41088.html
21.10.2013
19 октября неизвестными вандалами был осквернен памятник жертвам Холокоста в Николаеве (Украина).
Антисемиты оставили на нем оскорбительные надписи, например,
«горите в аду, твари!», и неонацистскую символику («14/88»).
На следующий день, 20 октября, были выкопаны шесть из семи туй,
обрамлявших памятник с тыльной стороны.
Сообщение об акте вандализма было передано в органы внутренних
дел и дежурному по горисполкому.
Этот акт вандализма стал уже третьим в отношении николаевского
памятника жертвам Холокоста. До настоящего времени нет реакции городских властей на предложение об установке камер наблюдения и освещения в этом месте.
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Памятник был установлен в декабре 2011 г. В июне 2013 г. был передан в коммунальную собственность города.

В Полтаве в очередной раз осквернили
мемориальную доску Ивана Паскевича
Джерело: Інтернет-видання «Полтавщина»
http://www.poltava.pl.ua/news/25736/
23.12.2013
На выходных неизвестные снова осквернили памятную мемориальную доску генерал-фельдмаршалу И. Ф. Паскевичу, уроженцу Полтавы,
знаменитому полководцу и государственному деятелю Российской империи правления Николая I.
Портрет Паскевича, автором которого является Т. Шевченко, испачкан нитрокраской, а подтеки залили надпись.
Как считает один из инициаторов установления доски и ведущий
популяризатор имени Паскевича в Украине, публицист и историк Виктор
Шестаков:
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– Удивляться не приходится, когда в Киеве происходит так называемая «революция». Уверен, что в период обострения сезонной политиче
ской активности и демонстрирования первобытного вандализма в столице Украины, связывать осквернение в Полтаве можно именно с «майданом». Хотящие в Европу страстно доказывают свою принадлежность
к цивилизованному европейскому обществу. А установление личностей
виновных – это дело правоохранительных органов, если они в Полтаве
все же существуют.
Напомним, что в этом году недовольные установлением доски, написали под доской слово «Кат».
Ян Пругло

В Чигирині невідомі спалили єврейський пам’ятник
Джерело: Ремарка (інформаційний портал Чигиринського району, Черкаська обл.)
http://remarka.net.ua/newsline/3398-v-chygyryni-nevidomi-spalyly-jevrejskyj-pamjatnyk.html
08.03.2014
Днями в Чигирині був суттєво пошкоджений єврейський пам’ятний
знак, який знаходиться неподалік міського кладовища на схилі Замкової гори.
Невідомі закидали пам’ятник пляшками з легкозаймистою рідиною.
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Довідка. Вказаний пам’ятник був встановлений хасидами близько двох років тому на місці старого єврейського кладовища. В середині
ХІХ сторіччя саме на цьому місці, на схилі Замкової гори, ховали членів єврейської громади, яка на той час була в Чигирині доволі численною. На цьо
му кладовищі поховано низку рабинів та відомих хасидських мудреців.
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У Полтаві вандали завдали шкоди пам’ятнику
«Скорботна мати»
Джерело: КОЛО (Усі новини Полтави)
http://kolo.poltava.ua/2014/01/20/vandalizm-u-poltavi-poshkodili-ta-obpisali-pamyatnikskorbotna-mati-foto
20.01.2014
Сьогодні, 20 січня, вандали пошкодили пам’ятник «Скорботної матері», який знаходиться в Пушкарівському парку.
Невідомі зеленою фарбою зробили напис «Смерть жидам» та нею ж
закреслено напис на пам’ятнику «в наших серцях».

Слід зазначити, що пам’ятник раніше неодноразово ставав жертвою
вандалів.
У 2013 році його також розписали фарбою.
Згідно статті 298 ч. 2 Кримінального Кодексу України (знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам’ятці) на зловмисників чекає штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
Олег Дубина
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Неизвестные разрисовали свастикой памятник
расстрелянным евреям в Александрии
Джерело: «Правдоруб» (Региональные новости, Кировоград)
http://www.pravdorub.kr.ua/news/aleksandriya/neizvestnyie-razrisovali-svastikoy-pamyatnikrasstrelyannyim-evreyam.html
02.02.2014
В Александрии неизвестные разрисовали памятник евреям, расстрелянным в годы Великой Отечественной войны. Происшествие случилось
в ночь с субботы на воскресенье, 2 февраля. Об этом сообщил председатель Александрийской еврейской общины Александр Пирогов.
Неизвестные нанесли черной аэрозольной краской свастику, а также две надписи: «Zieg Heil» и «Смерть жидам». В 7 часов утра надписи заметил сторож, охраняющий помещение санстанции рядом с памятником.
По телефону он передал информацию председателю еврейской общины
Пирогову.
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По прибытии Пирогова, к мемориалу были вызваны сотрудники милиции. Они сфотографировали акт вандализма и собрали необходимые
показания. Предварительно установлено, что осквернение памятника
произошло приблизительно в 2 часа ночи. Досудебное расследование
начато по ч. 2 ст. 298 (умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение частей объектов культурного наследия) Уголовного кодекса.
После сбора доказательств, силами общины памятник приведен
в порядок, надписи удалось отмыть. Пирогов считает, что действовали
подростки-хулиганы, которые сами плохо понимают, что и зачем делают. Во-первых, об этом свидетельствует орфографическая ошибка
в фашистском приветствии, которое правильно пишется не «Zieg Heil»,
а «Sieg Heil» – в переводе: «Да здравствует победа».
По словам Пирогова, в 2007 году памятник уже становился жертвой
подобного вандализма. Тогда милиция быстро установила виновных.
Ими оказались трое учащихся ПТУ № 17. Хулиганы признались, что сделали это «от нечего делать, без какого-либо умысла». Ввиду неподсудности
несовершеннолетних, до суда дело не дошло. Юные варвары и их родители публично извинились перед собравшейся общиной.
Памятник на месте массовых расстрелов евреев в годы Великой Отечественной войны расположен по ул. Луначарского возле городской СЭС.
Установлен еврейской общиной в мае 2006 года. По данным общины, за
период фашисткой оккупации 1941–1943 гг. в городе были расстреляны
2 572 еврея-александрийца.
Руслан Гаврилов

На Украине осквернен памятник жертвам Холокоста
Джерело: Девятый канал
http://9tv.co.il/news/2014/02/06/168555.html
06.02.2014 20:22 Обновлено: 07.02.2014 2:17
Антисемитизм на Украине цветет буйным цветом: на днях в городе
Александрия Кировоградской области был осквернен памятник жертвам
Холокоста, установленный в 2006 году на месте расстрела 2.572 александ
рийских евреев.
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Черной краской вандалы нарисовали свастику и нанесли надписи
«Смерть жидам!» и «Зиг хайль!» (с ошибкой).
Жители города – как евреи, так и не евреи – были крайне возмущены
случившимся и обратились к властям с требованием найти преступников и наказать их по всей строгости закона. «Подобные деяния,– считают
александрийцы,– игнорировать недопустимо».
Жалоба была передана в местное отделение милиции, где к случившемуся отнеслись со всей серьезностью. Предварительно действия злоумышленников были квалифицированы как «умышленное незаконное
уничтожение, разрушение или повреждение частей объектов культурного наследия». Сотрудники милиции обещают сделать все возможное,
чтобы найти вандалов и привлечь их к суду.
Передрук на сайті «RT на русском» 07.02.2014 (http://russian.rt.com/
inotv/2014-02-07/Na-Ukraine-oskvernili-pamyatnik-zhertvam).

Синагогу в Симферополе разрисовали свастиками:
инцидент связывают с Майданом
Джерело: 0652.ua (Сайт города Симферополя)
http://www.0652.ua/news/485594
28.02.2014
На здании синагоги Нер-Тамид в Симферополе появились антисемитские надписи. Их утром 28 февраля заметил председатель Ассоциации еврейских организаций и общин Крыма, исполнительный директор
Религиозной общины прогрессивного иудаизма Анатолий Гендин.
Об этом он сообщил в редакцию 0652.ua.
«Двери и фасад были разрисованы свастиками и надписями: „Смерть
жидам“ – это первая такая антисемитская выходка на стенах нашей синагоги за последние 20 лет! Чтобы „нарисовать“ эти надписи, нужно было
перелезть через двухметровое ограждение. Нам бы и стекла на окнах
разбили бы, но окна закрыты металлическим ограждением все 24 часа»,–
сообщил Анатолий Гендин.
По его словам, в связи с произошедшим, прихожан попросили пока
что не приходить на религиозные программы, чтобы не подвергать себя
угрозе нападения.
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«Я понимаю, что со дня Революции на Майдане в Киеве жизнь в Украине стала на 30% дороже, я понимаю, что „Ощадбанк“ прекратил выплаты
пенсии пенсионерам, а теперь, когда я смотрю на эти антисемитские надписи, я понимаю, что провокаторы хотят обратить внимание простых людей на то, „кто виноват в таких плохих переменах“. А из истории мы знаем,
что всегда виноваты – ЕВРЕИ! Что теперь будет дальше? Я не знаю»,– сказал Анатолий Гендин.
Как сообщал 0652.ua, утром 27 февраля в Симферополе вооруженные люди захватили здания Верховного Совета и Совета министров
Крыма, на зданиях установлены флаги России. Центр Симферополя был
перекрыт.

В Новомосковске снова осквернен памятник
жертвам гитлеризма
Джерело: Сайт Днепропетровской еврейской общины
http://djc.com.ua/news/view/new/?id=11139
17.03.2014
Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в Новомосковске Днепропетровской области неизвестными был осквернен мемориал «Помним ради будущего» жертвам геноцида – мирным жителям
Новомосковского района, расстрелянным фашистами в 1941–43 гг.».
Памятный знак был облит зеленой краской.
Следственным отделом Новомосковского горотдела милиции этот
факт внесен в «Единый реестр досудебных расследований» с предварительной квалификацией по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного
кодекса Украины.
Монумент был создан, по инициативе депутата областного совета
Сергея Резника, культурно-историческим фондом «Диалог поколений»
и общественной организацией «Институт Украиники», которых поддержали еврейские общины Днепропетровска и Новомосковска. Автором
проекта является Ирина Довгалюк, которая воплотила в жизнь идею Аркадия Шмиста, да будет память о нем благословенна.
В церемонии открытия памятника 22 мая 2012 года принимали участие председатель Днепропетровского областного совета Евгений Удод,
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министр информации и диаспоры Израиля Юлий Эдельштейн, Главный
раввин Днепропетровска и региона Шмуэль Каминецкий и другие официальный лица и почетные гости.
Мемориал уже подвергался осквернению 1 июля 2012 года. Вандалы
нанесли на монумент красной краской различные символы, в том числе
и фашистскую свастику. Тогда уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 296 (хулиганство). В ноябре 2012 года сообщалось о задержании в качестве подозреваемого в совершении этого преступления местного жителя, 38 лет, уже имеющего уголовное прошлое. Как сообщил
нашему сайту Сергей Резник, позднее он был осужден по целому ряду
различных эпизодов, и наказание за осквернение памятника было поглощено приговором по более тяжким преступлениям.
С использованием материалов www.mvs.gov.ua

Памятник «Жертвам Проскуровского погрома»
обезображен
Джерело: Сайт Об’єднаної єврейської громади України
http://jewish.kiev.ua/news/7537/
31.03.2014
Под опекой Хмельницкого благотворительного фонда «Хэсед Бешт»
находится единственный в Украине памятник жертвам Проскуровского
погрома в 1919 г.
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И на него, предположительно в ночь с 27 на 28 марта, неизвестные
нанесли краской два рисунка, которые вполне узнаваемы. Первый – это
надпись с цифрами «14/88», которые являются кодовым лозунгом фашистских группировок, ратующих за чистоту белой расы. Другой рисунок похож на символ «Идея нации» и используется ультраправыми националистами.
Необходимо отметить, что это первый акт вандализма, которому подвергся Памятник жертвам Проскуровского погрома (установлен в 1925 г.
и реконструирован в 2000 г.).
Надеемся, что правоохранительные органы приложат все усилия
для установления личностей и задержания вандалов-антисемитов.

Алуштинские вандалы ополчились против крымских татар
Джерело: 15 minut (Новости Крыма)
http://15minut.org/article/alushtinskie-vandaly-opolchilis-protiv-krymskih-tatar-2014-0409-12-34-20
09.04.2014
В селе Малореченское (район Большой Алушты) вандалы осквернили памятный камень известному крымскому балетмейстеру Акиму Джемилеву, а также разрисовали свастикой окна кабинета директора местной школы, который тоже является крымским татарином.
Об этом сообщили в пресс-службе Меджлиса.
«Вопрос уже локализован. С утра сотрудники коммунальных служб
привели в порядок памятник. Также следует заметить, что на окнах кабинета директора Малореченской школы неизвестные нарисовали свастику. Которую также уже стерли. Немаловажный факт, что директор школы
крымский татарин»,– заявил председатель Алуштинского регионального
меджлиса Энвер Арпатлы.
Он также уточнил, что с утра на место происшествия приехали сотрудники милиции, которые зафиксировали акт вандализма.
«Подобный инцидент уже был в прошлом году (в селе Малореченское под Алуштой осквернили памятный камень, посвященный легендарному крымскому балетмейстеру Акиму Джемилеву,– ХПГ). Отличие только в том, что тогда не было свастики на окнах»,– сказал Арпатлы.
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Председатель Алуштинского регионального меджлиса отметил, что
этот вопрос находится под контролем местного меджлиса и его председателя Мурата Кадыралиева, а также депутатов Малореченского сельского совета.

Осквернение памятников жертвам Холокоста
в Одессе – «очевидная провокация»
Джерело: ТИА «Вiкна-Одеса»
http://viknaodessa.od.ua/news/?news=91983
09.04.2014
В Одессе расследуются факты вандализма в отношении мемориалов
жертвам Холокоста, установленных в память о расстрелянных, сожженных, погибших в гетто и концлагерях евреях.
Об этом сообщило сегодня региональное управление внутренних дел. Осквернению подверглись памятники в Прохоровском сквере
и в районе площади Толбухина, а также несколько могил на Таировском
кладбище. Неизвестные вандалы оставили изображения свастики, «волчьего крючка», надписи «Правый сектор» и «Слава Україні».
Между тем в самом «Правом секторе» случившееся назвали провокацией со стороны людей, которые хотят дискредитировать организацию. Об этом в беседе с корреспондентом информационного
агентства «Вікна-Одеса» заявил руководитель одесского подразделения «Правого сектора» Сергей Стерненко. «Правый сектор» не имеет
никакого отношения к этому инциденту. Зачем нам дискредитировать
себя?» – заявил активист.
Пресс-секретарь еврейской общины «Хабад» Болеслав Капулкин
также считает, что имела место «очевидная провокация», направленная
не столько на дестабилизацию ситуации в Одессе, сколько на «создание
отрицательной картинки». Община намерена обратиться в милицию по
данному факту.
В областном управлении внутренних дел сообщили, что предварительно правонарушение квалифицировано по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В ведомстве заверяют, что виновные будут
установлены и привлечены к уголовной ответственности.
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Также сообщается, что памятник жертвам Холокоста в районе площади Толбухина очищен работниками коммунальных служб.
Напомним: в начале Великой Отечественной войны на Люстдорфской дороге, в районе нынешней площади, находились бывшие артиллерийские (пороховые) склады. В октябре 1941 года здесь в девяти бараках
в течение нескольких дней оккупанты сожгли свыше 25 тысяч человек.
Большую часть составляли евреи – как одесские, так и беженцы из Бессарабии; кроме того, здесь же уничтожались военнопленные, в том числе – около 3 тысяч моряков-краснофлотцев.
После освобождения Одессы массовые захоронения на Люстдорфской дороге были вскрыты Чрезвычайной Государственной комиссией
по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников.
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Фото: «Таймер» (Одеса – timer.od.ua)

В Николаеве в фасад синагоги бросили две бутылки
с зажигательной смесью
Джерело: Сайт Єврейського Євразійського Конгресу
http://eajc.org/page16/news44509.html
19.04.2014
В ночь на 19 апреля была предпринята попытка поджога здания
синагоги, расположенной по ул. Карла Либкнехта, д. 15 в Центральном
районе г. Николаева.
Около двух часов ночи сторож услышал звуки двух ударов, от бросков бутылок с зажигательной смесью в фасад здания. Один «коктейль Молотова» попал во входную дверь, вторая бутылка разбилась о решетку
ближайшего к крыльцу окна.
Практически сразу возгорание заметил водитель проезжающей мимо машины. Он вызывал сотрудников МЧС и милиции, и еще до их приезда самостоятельно погасил пламя с помощью огнетушителя, который
был у него в машине.
В результате поджога незначительно обгорела дверь, несколько
больше пострадало пластиковое окно.
Приехавшие по вызову сотрудники милиции собрали осколки бутылочного стекла, остатки обгоревшей ткани, спички и продукты горения.
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Изучением обстоятельств инцидента занимается оперативная группа
Центрального районного отделения милиции г. Николаева.
По словам председателя Николаевской областной еврейской общины Михаила Гольденберга, инцидент должен был быть зафиксирован камерами наружного наблюдения.
В целом, обстановка в Николаеве спокойная, хотя жители опасаются
возможных провокаций. Штаб народного ополчения организовал блокпосты для предотвращения проникновения в город вооруженных банд
сепаратистов и российских диверсантов.

У Севастополі осквернили пам’ятник Жертвам голокосту
Джерело: Радіо Свобода
22.04.2014
У Севастополі невідомі осквернили пам’ятник Жертвам голокосту,
повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» заступник голови Севастопольської єврейської громади «Хесед-Шахар» Борис Гельман.
«Пам’ятник цього разу було розмальовано символікою, зовсім не
властивою тій, що було раніше… Його оскверняли з 2003 року, коли був
встановлений, близько 10 разів, по-різному. Завжди були якісь свастики, нацистські символи. Цього разу його осквернили червоною фарбою,
і символіка уся радянська, зокрема, написано „СРСР“, намальовано герб,
серп і молот»,– сказав Гельман.
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Він вважає, що це зроблено свідомо, щоб перевести стрілки, «щоб адресувати іншій ідеології».
«Ми не знаємо, хто це зробив, зараз цим питанням займаються правоохоронні органи МВС і ФСБ, які склали акт. Ми будемо домагатися, щоб
були виявлені не лише виконавці, але й ті, хто ініціював таку наругу»,– додав Гельман.
Пам’ятник Жертвам голокосту встановлено у Севастополі в 2003 році
на місці загибелі 4 200 євреїв і кримчаків, знищених 12 липня 1942 року
фашистськими окупантами.

«Смерть жидобандере!»:
осквернен мемориал памяти жертв Холокоста
Джерело: Сайт Євроазіатського єврейського конгресу
http://eajc.org/page16/news44701.html
05.05.2014
На въезде в Новомосковск Днепропетровской области снова был осквернен мемориал памяти жертв Холокоста (последний акт вандализма
в отношении памятника произошел в марте).
Неизвестные антисемиты исписали памятник красными звездами
и оскорбительными надписями.
Насколько можно судить, особое недовольство у антисемитов вызывает деятельность главы Днепропетровской областной государственной
администрации, бизнесмена и активного деятеля еврейской общины
Игоря Коломойского, поскольку некоторые надписи обращены к нему
персонально: «Беня Беня! Каломмойский [sic.– ред.] смерть жидобандере». Кроме того, вандалы оставили угрожающую надпись «мы победим».
Судя по символике и характеру надписей, можно предположить, что антисемитов раздражает деятельность Игоря Коломойского, направленная
на сохранение территориальной целостности и защиту государственного суверенитета Украины.
Напомним, что в апреле в Севастополе (т. е., на территории оккупированного российскими войсками Крыма) произошел похожий, нетипичный для Украины случай осквернения памятника жертвам Холокоста с
использованием советской символики.
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Однако, по мнению экспертов Группы мониторинга прав национальных меньшинств, в севастопольском случае нельзя исключить вероятность сознательной имитации вандалами просоветских симпатий, в то
время как акт вандализма в Новомосковске, по их оценке, выглядит вполне «натурально».

Фото с сайта Днепропетровской еврейской общины (http://djc.com.ua/)

Вандали осквернили пам’ятний хрест героям Крут
на Аскольдовій могилі
Джерело: Офіційний інформаційний ресурс Української Греко-Католицької Церкви
http://news.ugcc.ua/news/vandali_oskvernili_pamyatniy_hrest_geroyam_krut_na_
askoldov%D1%96y_mogil%D1%96_70793.html
17.06.2014
Сьогодні вранці, 17 червня, зловмисники облили зеленою фарбою
пам’ятний хрест героям бою під Крутами та пошкодили пам’ятну дошку
Славі Стецько на Аскольдовій могилі в Києві.
Як повідомив Департаменту інформації УГКЦ отець Ігор Онишкевич,
настоятель храму Святого Миколая, що на Аскольдовій могилі, такий акт
вандалізму могли вчинити тільки «дуже злі люди».
За його словами, факт вандалізму зафіксувала міліція.
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Фото: www.istpravda.com.ua
Департамент інформації УГКЦ

У Харкові пам’ятник Незалежності України облили фарбою
Джерело: ТСН.ua
http://tsn.ua/ukrayina/u-harkovi-pam-yatnik-nezalezhnosti-ukrayini-oblili-farboyu358953.html
14.07.2014
У Харкові в ніч із 13 на 14 липня невідомі облили фарбою постамент
пам’ятника Незалежності України на площі Конституції.
Про це повідомили в Департаменті комунального господарства.
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Працівники КП «Харківзеленбуд» виявили це близько 7 ранку в понеділок, прийшовши на роботу.
На місці проводять роботи з очищення пам’ятника від фарби із залученням підрядної організацій та спеціальної техніки.
Також на місці події працюють співробітники правоохоронних
органів.
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Вандалізм у Чернігові
Джерело: «Новини Чернігова»
http://novosti.cn.ua/вандалізм-у-чернігові/
16.07.2014

У Чернігові у ніч з 14 на 15 липня невідомі скоїли акт вандалізму,
обливши червоною фарбою паркани, що були прикрашені українською
символікою – синьо-жовтими кольорами. Це сталось в районі площі П’яти
кутів, постраждав також колишній постамент В. Леніна, що був перетворений чернігівськими активістами у мистецький об’єкт з патріотичними
текстами.
За матеріалами tutvse.com.ua

Вандалы осквернили гробницу
еврейских праведников (Кременчуг)
Джерело: Сайт Всеукраинского Еврейского Конгресса
http://jewish.kiev.ua/news/7813/
16.07.2014
Как сообщил представитель международной организации «Оалей
цадиким-Гэдэр Авот» (занимается спасением святых для евреев мест),
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в Кременчуге вандалы осквернили гробницу еврейских праведников,
которая находится на историческом кладбище в районе бывших артиллерийских складов.
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.
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 официальный статус,
то гробница его дочерей не имеет защиты властей.

Другой источник сообщает, что «это уже не в первый раз, когда гробница еврейских праведников становится объектом нападений.
В апреле прошлого года вандалы опрокинули и разбили надгробие
на могиле» (ТелеграфЪ, 15.07.2014).

http://www.telegraf.in.ua/topnews/2014/07/15/v-kremenchuge-vandaly-snovarazrushili-grobnicu-evreyskih-pravednikov_10038477.html
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«Вандал» с Донбасса поджег крест
перед Днепропетровской ОГА
Джерело: Газета «Лица»
http://www.litsa.com.ua/show/a/16766
23.07.2014
Повреждение жителем Донбасса креста, установленного в память
о Небесной Сотне, квалифицировали как «хулиганство».
Неизвестный мужчина путем поджога повредил крест на пр. Кирова, 1, который был воздвигнут на месте будущего монумента в память
о Небесной Сотне.
Об этом 23 июля в 9:00 поступило сообщение работникам Киров
ского райотдела милиции Днепропетровского городского управления
от дежурного милиционера Днепропетровской областной админи
страции.
Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в Днепропетровской области на сайте Mvs.gov.ua.
За совершение преступления сотрудниками патрульной службы был задержан безработный, 38-летний житель Донецкой области.
По словам задержанного, прогуливаясь, он увидел монумент и решил
его повредить.
По данному факту следственным отделом были внесены сведения
в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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Согласно санкции указанной статьи злоумышленнику может грозить
наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов
доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение
свободы на срок до пяти лет.
Ведется следствие.

У Полтаві вандали облили фарбою пам’ятник
героям Небесної сотні
Джерело: ZAXID.NET
http://zaxid.net/news/showNews.do?u_poltavi_vandali_oblili_farboyu_pamyatnik_
geroyam_nebesnoyi_sotni&objectId=1316031
23.07.2014
У Полтаві пам’ятник героям Небесної сотні, що встановлений на місці
пам’ятника Леніну, облили червоною фарбою з лицьового боку, а з іншого – замазали серебрянкою.
Про це у середу, 23 липня, інформує Інтерфакс.
Як йдеться у повідомленні, акт вандалізму стався близько 3:00 години ночі, його задокументували співробітники Жовтневого райвідділу
міліції.
Між тим, червоною фарбою у середу був облитий графіті-меморіал
Небесної сотні, що намальований на огородженні Полтавської сільсько244
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господарської академії. Фарбу вилили на зображення України в образі
дівчини.

Облите червоною фарбою графіті (Фото: vk.com)
Оксана Руда

Міліція шукає вандалів,
які попсували пам’ятник Небесній Сотні
Джерело: Черкаська обласна громадсько-політична газета «ДЗВІН»
http://dzvin.org/militsiya-shukaje-vandaliv-yaki-popsuvaly-pamyatnyk-nebesnij-sotni/
24.07.2014
Небайдужі громадяни повідомили в міліцію про те, що пам’ятник Небесній Сотні, який нещодавно було встановлено в Черкасах поряд з Долиною троянд, невідомі вандали облили чимось бридким.
Як повідомили в СЗГ УМВС України в Черкаській області, на місце
події негайно виїхала слідчо-оперативна група Соснівського райвідділу
міліції. Міліціонери на власні очі переконались, що громадяни повідомили правду. На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група та
експерти-криміналісти Соснівського райвідділу міліції. Проводяться першочергові оперативно-пошукові заходи.
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Подію внесено до журналу Єдиного обліку. Відкрито кримінальне
провадження за частиною 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Дмитро Чонка

Вандализм по отношению
памятника жертвам Холокоста в Николаеве
Джерело: Сайт Евразийского Еврейского Конгресса
Антисемитизм и ксенофобия в Украине: хроника (Электронный информационный бюллетень – № 7 (83) июль 2014)
http://eajc.org/page700
25 июля стало известно (по сообщению председателя Николаевской
областной еврейской общины Михаила Гольденберга) об акте вандализма в отношении памятника жертвам Холокоста в Николаеве.
В мемориальный камень была брошена бутылка с зажигательной
смесью.
Вячеслав Лихачев,
Татьяна Безрук
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У Чернівцях облили фарбою пам’ятник
героям Буковинського куреня
Джерело: «Буковинська правда»
http://bukpravda.cv.ua/news/chernovtsy/item/17987#.U_9Cp2Pisg8
29.07.2014
Про це повідомив на своїй у Фейсбук депутат обласної ради Михайло
Павлюк.
«Сплюндрований вночі пам’ятник героям Буковинського куреня,
до якого приходять патріоти. Розцінюю цей акт вандалізму в час війни,
як злочин. Правоохоронці мають знайти винних, міська влада – встановити відеоспостереження»,– написав депутат.

Вандалы в Харькове облили краской флаги Украины
Джерело: «Городской Дозор»
http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1152996.html
05.08.2014
Акт вандализма совершен неизвестными на Белгородском шоссе
в Харькове. Вандалы краской облили флаги Украины, которые были развешены вдоль дороги.
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Это уже не первый случай, когда вандалы глумятся над государ
ственной символикой. Ранее неизвестные вандалы сожгли флаг, который
висел на недострое (23.05.2014).
Павел Козаченко

В Тойкуте на кладбище потревожены останки
расстрелянных евреев (Волынская обл.)
Джерело: Сайт Всеукраинского Еврейского Конгресса
http://jewish.kiev.ua/news/7890/
07.08.2014
Представители ВОО «Союз „Народная Память“» столкнулись с сознательным разрушением захоронений жертв политических репрессий
в поселке Тойкут Ковельского района Волынской области.
Тойкут – это бывшее местечко Несухоижи, в котором долгое время
проживала еврейская община. В 1942 году около 2000 евреев были расстреляны гитлеровцами. В советское время могильные плиты вывезли
с кладбища на строительство ферм.
В 1990-х годах еврейская община поставила на месте расстрела часовню и памятный знак. Территория получила статус памятника истории
местного значения.
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Но все это отнюдь не остановило предпринимателя В. П. Семенюка;
при Януковиче он незаконно получил право собственности на земельный
участок в Тойкуте Ковельского района. Зная, что этот участок находится
на месте расстрела евреев – этот предприниматель, частично выбросил
кости из могил, частично «прикопал» их обратно… и продолжил строительство.
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Сейчас специалисты ГП «Волынские древности» готовят все необходимые для передачи в прокуратуру материалы про этот вопиющий акт
сознательного вандализма.

Вандалы напали на памятник Жертвам голодомора
Джерело: РИА Мелитополь
http://ria-m.tv/news/12192/vandalyi_napali_na_pamyatnik_jertvam_golodomora_
%28foto%29.html
09.08.2014
В Мелитополе от рук вандалов пострадал памятный знак Жертвам
голодомора. Неизвестные отбили угол у креста. У кого поднялась рука на
памятник не известно. На акт вандализма обратили внимание жители Мелитополя – пользователи соцсетей. Вероятно, в милиции об этом факте
пока ничего не знают.
Однако, уверены, что правоохранители займутся поиском беспредельщиков. Памятник находится возле спортивного магазина, вход в который оборудован камерами наблюдения. С их помощью, думаем, установить личности вандалов труда не составит.

Фото из открытых источников
Владимир Андреев
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Вандали знищили пам’ятник героям УПА
Джерело: Сайт Житомирської організації ВО «Свобода»
http://www.zhytomyr.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/052919/
11.08.2014
Вночі 10 серпня 2014 року в с. Сушки Коростенського району було
зруйновано пам’ятник воїнам УПА – учасникам останнього бою УПА на
Житомирщині, який відбувся 1955 року.

Зруйнований пам’ятник УПА

«Факт зруйнування пам’ятника – це агонія ворогів Української дер
жави. На тлі заборони комуністичної партії та комуністичної ідеології,
руйнування пам’ятника – останнє, що вони можуть зробити.
Ми переконані в тому, що комуністам вже не допоможе нічого і вони спокійно відійдуть в історію та ніколи не повернуться до влади в Україні»,– зазначив заступник голови Житомирської обласної організації
ВО «Свобода» Михайло Сліпченко.
Прес-служба
Житомирської обласної організації
ВО «Свобода»
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В Сумах разбили мемориальную табличку
памяти Небесной Сотни
Джерело: Данкор онлайн
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/138027
13.08.2014
Сегодня ночью, 13 августа, неизвестные вандалы разбили гранитную
мемориальную табличку в сквере «Романтика», установленную в память
погибших героев Небесной Сотни, а также участникам революции достоинства.

Фото: Ю. Левченко

Напомним, менее месяца назад мемориальная табличка была обрисована черной краской, а спустя несколько дней после установки в конце
июня повредили флаг УПА, установленный неподалеку. Милиция обещала тщательнее охранять мемориал.
Как сообщила помощник народного депутата от ВО «Свобода» Игоря
Мирошниченко Юлия Левченко, и на этот раз задействовали милицию,
чтобы они расследовали это дело. А также объявляем вознаграждение в
5000 грн. тому, кто найдет виновных.
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Александр Рубан, который изготовлял этот памятный знак, отметил,
что через несколько дней мемориальная доска будет восстановлена.
Евгений Кудлай

У Броварах знищено меморіал героям Майдану
Джерело: «Маєш право знати – Бровари»
http://pravo-znaty.org.ua/chorna-nedilya-spaplyuzhena-pam-yat-geroyiv-maydanuonovlennya-pam-yatniku-berkutu-ta-vidnovlennya-mazhorskogo-pritonu/
18.08.2014
Про це повідомив у своєму блозі на сайті «Маєш право знати – Бровари» незалежний журналіст і громадський активіст Андрій Качор.
«Близько 10-ої ранку неділі, 17 серпня, наші активісти повідомили,
що пам’ятний стенд-меморіал, який броварчани спорудили в честь героїв Небесної сотні на Майдані Свободи зруйнували невідомі вандали.
За півгодини я був на місці і побачив жахливу картину: дерев’яний стенд
розламаний вщент, фотографії героїв – розірвані, перевернуті ритуальні
лампадки, в квітах під стендом – пляшки з алкоголем».

Це вже не перший акт вандалізму стосовно меморіалу – у травні активісти вже поновлювали цей пам’ятний стенд.
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Вандализму нет оправдания
Джерело: ЗАТ ТКМ «ВСЕСВІТ» (м. Первомайськ, Миколаївська обл.)
http://vsesvit-news.info/news/9624.html
21.08.2014
На прошлой неделе, в период с 13 до 14 августа, на еврейском кладбище, в микрорайоне Богополь, был совершен акт вандализма. Неизвест
ные разбили стоявший у входа памятник жертвам Холокоста…

Памятник был изготовлен в форме меноры – семиствольного светильника (семисвечника); менора является одним из древнейших символов иудаизма. Напомним: памятник был посвящен жертвам фашизма
в годы Второй мировой войны. И этот вандализм – уничтожение памятника – истинная низость: мертвые не в состоянии постоять за себя, за них
это должны делать живые!
Еврейская община «Хабад» возмущена произошедшим. И это не
удивительно. Люди вложили старания и немалые деньги, чтобы почтить
память усопших. На данный момент правоохранительные органы ведут
расследование по установлению личностей злоумышленников. Мы все
ждем результатов!
Л. Никитская
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Осквернена могила раввина
Шломо из Карлина
(Владимир-Волынский)
Джерело: Сайт Всеукраинского Еврейского Конгресса
http://jewish.kiev.ua/news/7941/
22.08.2014
Неизвестные осквернили могилу раввина Шломо из Карлина в городе Владимир-Волынский на Западной Украине.
Вандалы разрисовали надгробие свастиками и антисемитскими
надписями, сообщает NEWSRU.co.il.
Осквернение захоронения обнаружила группа хасидов, приехавшая
помолиться на могиле известного раввина.
Место захоронения основателя династии Карлинских хасидов, убитого казаками в 1792 году, является местом паломничества религиозных
евреев со всего мира.
По факту осквернения могилы была подана жалоба в правоохранительные органы Владимира-Волынского.
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В Полтаве осквернили мемориал погибшим за Украину
Джерело: 0532.ua (Сайт города Полтавы)
http://www.0532.ua/news/603041
22.08.2014
Всего три недели назад торжественно открыли мемориал погибших
за Украину, но уже нашлись вандалы, испоганившие его.
На щите с характерным изображением тризуба «воцарилось» некое
злобное лицо, а на основном полотне композиции видны следы от белой
краски и надписи «Герои верните горячую воду» и большими красными
буквами «На ваших руках кровь Донбасса!!!»
Это далеко не первая выходка антиукраински настроенных вандалов.
Неоднократно подвергался осквернению мемориал героям Небесной Сотни на месте бывшего памятника Ленину. Также недавно осквернили только-только созданный герб на въезде в Полтаву с трассы Харьков–Киев.
Дмитрий Деркаченко

Фото из соцсетей
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Фото: VPoltave.info

26 серпня 2014 року на «Сайті міста Шепетівка» з’явилося повідомлення про «спаплюження меморіальної дошки Героям України» напередодні, 25 серпня.
http://shepetivka.com.ua/forums/podii/81465-spapliuzhyly-memorialnudoshku-heroiam-ukrainy.html
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В Полтаве пытались сжечь крест
на месте планируемого памятника Мазепе
Джерело: 0532.ua (Сайт города Полтавы)
http://www.0532.ua/news/606388
27.08.2014
Акты вандализм относительно патриотических объектов культуры
в Полтаве продолжаются.
На днях неизвестные пытались сжечь деревянный крест, который
установлен на месте, где планируют воздвигнуть памятник гетману Ивану Мазепе (у Свято-Успенского собора).
Милиция получила сообщение о неудачной попытке поджога от сознательного жителя Полтавы.
Правоохранительные органы уже возбудили уголовное производ
ство по ч. 1 ст. 296 ККУ – хулиганство.
Дмитрий Деркаченко

Фото: vpoltave.info
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В Харькове вандалы перекрасили в зеленый цвет
монумент атаману
Джерело: «Сегодня»
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/v-harkove-vandaly-perekrasili-v-zelenyy-cvetmonument-atamanu-549194.html
03.09.2014
Мемориальный камень кошевому атаману Ивану Сирко, который
установили 23 августа в сквере на Зеркальной струе, раскрасили в зеленый цвет.
Неизвестные закрасили фрагменты памятника, на которых содержалась информация о казаке.
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В милиции об акте вандализма обещают рассказать позже.

Осквернення пам’ятника у Бабиному Яру є провокацією –
урядовий уповноважений
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26604287.html
24.09.2014
Урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики Геннадій Друзенко розцінює як провокацію осквернення пам’ятника розстріляним євреям «Менора» у Бабиному Яру. Про це йдеться у заяві Друзенка,
оприлюдненій Департаментом інформації і комунікацій з громадськістю
секретаріату Кабміну.
За його словами, такі дії мають на меті засвідчити нібито посилення
антисемітських і ксенофобських настроїв в українському суспільстві.
Друзенко заявив, що український народ – громадяни України всіх національностей – наразі єднається навколо захисту Вітчизни й оновлення
своєї країни.
«Спроби антисемітських провокацій, до яких вдавався скинутий
Революцією Гідності режим для дискредитації Майдану, провалилися.
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Причому саме єврейська громадськість відіграла ключову роль у викритті замовників і виконавців цієї підлості. Безсумнівно, зазнають краху і всі
інші намагання очорнити Україну, використовуючи мерзотників, готових
знущатися над святими для нас місцями»,– наголосив Друзенко.
Урядовий уповноважений попереджає тих, хто вчинив провокацію
у Бабиному Яру: спроби виставити українців ксенофобами й антисемітами в очах міжнародної спільноти не мають ніяких перспектив.
«Ксенофобія та антисемітизм є і надалі залишатимуться чужими українському суспільству. Україна завжди буде спільним домом для представників усіх національностей, що вважають її своєю батьківщиною»,–
підсумував Друзенко.
Уповноважений нагадав, що невідомі вандали сплюндрували
пам’ятник розстріляним євреям «Менора», встановлений у Бабиному Яру
в Києві, у ніч проти 24 вересня 2014 року.
Акт вандалізму вчинили напередодні святкування Рош Гашана –
єврейського Нового року і річниці масових розстрілів євреїв у Бабиному Яру.
За повідомленням медіа-ресурсу «Київ єврейський», на пам’ятнику
намалювали білим кольором сонце, сердечко і хрест, а чорним –
свастику.
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Фото: www.evreiskiy.kiev.ua

МВС розслідуває осквернення пам’ятника у Бабиному Яру
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26604696.html
24.09.2014
МВС проводить розслідування за фактом осквернення пам’ятника
розстріляним євреям у Бабину Яру у Києві. Про це повідомив заступник
міністра внутрішніх справ Микола Величкович.
«Сьогодні невідомі вандали осквернили пам’ятник розстріляним євреям „Менора“, який встановлено у Бабиному Яру у Києві. На пам’ятнику
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намалювали яскраво чорним кольором нацистську свастику. Щодо даного інциденту ведеться розслідування, яке встановить характер злочину,
особи зловмисників та буде дана правова оцінка їхнім діям»,– цитує слова
Величковича прес-служба МВС.
За словами Величковича, МВС стурбоване цією провокацією, «націленою на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, дискредитацію України, яка сьогодні користується абсолютною міжнародною підтримкою
усіх цивілізованих держав світу».
«Щодо політичної мети новітніх вандалів, якщо така була, очевидно,
що досягнути її неможливо в умовах, коли представники усіх національностей та народностей України об’єдналися для захисту її соборності
та незалежності»,– зазначив Микола Величкович.

СБУ: на Одещині затримали зловмисників,
які зруйнували пам’ятник «Героям Небесної сотні»
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26607345.html
26.09.2014
На Одещині СБУ припинила діяльність злочинної групи, члени якої
організовували акти вандалізму над пам’ятниками «Героям Небесної сотні», повідомляє прес-служба відомства.
Крім того, за даними СБУ, зловмисники поширювали друковану продукцію антидержавного змісту та готували підпали білбордів з проукраїнськими гаслами з метою розхитування суспільно-політичної ситуації
на Одещині.
«На початку вересня троє мешканців Одеської області, згуртувавшись у законспіровану злочинну групу, зруйнували в одному із обласних
населених пунктів пам’ятник «Героям Небесної сотні». Розбиття гранітної
стели викликало обурення у жителів Одещини.
Встановлено, що група через соціальні мережі в інтернеті поширювала матеріали антиукраїнської спрямованості, закликала до проведення радикальних антидержавних акцій – підпалу рекламних конструкцій
з українською символікою та патріотичними гаслами в Одеській області»,– йдеться у повідомленні.
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Слідчим управлінням СБУ в Одеській області розпочато кримінальне
провадження за ознаками скоєння злочину, передбаченого частинами 1
та 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Вандалізм на Тернопільщині:
невідомі познущались над українським прапором
Джерело: 0352.ua (Сайт міста Тернополя)
http://www.0352.ua/article/638044
09.10.2014
7 жовтня до Збаразького райвідділу міліції надійшло повідомлення,
що у селі Бутин пошкодили прапор України, встановлений на приміщенні
сільської школи.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили пошкоджений державний стяг.
Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
частиною 1 статті 338 ККУ (наруга над державними символами).
З метою встановлення всіх обставин інциденту та можливих свідків
та очевидців події, міліціонери звертаються до всіх, хто володіє інформацією, яка допоможе у розкритті, телефонувати за номерами у Збаражі:
2-12-45 або 102. Анонімність гарантується.

У Севастополі осквернили Меморіал турецьким воїнам
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26635094.html
13.10.2014
У Севастополі невідомі осквернили Меморіальний комплекс, зведений на згадку про загиблих турецьких солдатів і офіцерів в період Кримської війни (1853–56 років).
Як повідомив глава Азербайджанської громади Криму Рагім Гумбатов, на території пам’ятного комплексу вирвані і розбиті знаки півмісяця
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і зірки на надмогильних надгробках, уламки розкидані по території Меморіалу.
Крім того, за його словами, невідомі знесли дорожні знаки-вказівники до Меморіалу, встановлені біля дороги в Севастополь через Сапун-гору.
За словами Гумбатова, таких випадків не було до того, як у березні
Росія анексувала Крим.
Кримська «влада» наразі не коментувала цю подію.

У Сумах вже втретє вандал пошкодив меморіальну дошку
Небесній сотні
Джерело: УНІАН
http://www.unian.ua/society/1001649-u-sumah-vje-vtrete-vandal-poshkodiv-memorialnudoshku-nebesniy-sotni.html
27.10.2014
Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків УМВС України
в Сумській області, інцидент стався 25 жовтня близько 21 години.
Згідно з повідомленням, затримати правопорушника допоміг перехожий.
«Випадковий перехожий помітив невідомого чоловіка, який великим каменем кидав по меморіальній дошці. На зроблене зауваження зло265
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вмисник відреагував своєрідно – посунув з погрозами на перехожого.
Небайдужий громадянин відбіг на безпечну відстань та зателефонував до
міліції. Правоохоронці приїхали швидко, і неподалік від місця події затримали вандала»,– зазначається в повідомленні.
Зловмисником виявився 31-річний житель обласного центру.
Сьогодні встановлюються всі обставини вчинення правопорушення.
Міліція проводить перевірку.
У Сумах це вже третій випадок пошкодження цієї меморіальної дошки.

Вночі вандали знищили понад 20 тризубів
на запорізькій дамбі
Джерело: hromadske.tv
http://www.hromadske.tv/society/vnochi-vandali-znishchili-ponad-20-trizubiv-na-zap/
07.11.2014
В ніч на 7 листопада вандали знищили в Запоріжжі понад 20 тризубів
на дамбі. Нагадаємо – паркан з національним символом України було
створено понад 10 років тому.
Під час Євромайдану активісти вперше його пофарбували у національні кольори. Місцеві пов’язують акт вандалізму з заходами прибічників комуністів до 7 листопада.
Цікаво, що в 300 метрах від дамби знаходиться відділення ГУ МВС
в Запорізькій області. На самій дамбі стояла камера відеоспостереження
(для розслідування ДТП). Втім, чи будуть відеозаписи і чи зможуть їх використати – наразі невідомо. Жодної заяви правоохоронці не зробили.

Вандали підпалили вінки та хрест на могилі загиблого
в АТО журналіста Олега Задоянчука
Джерело: «Телекритика»
http://www.telekritika.ua/kontekst/2014-11-10/100212
10.11.2014
На могилі українського журналіста Олега Задоянчука, який загинув
у зоні АТО та похований на Алеї героїв Лук’янівського військового кладо266
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вища, вандали підпалили вінки та хрест. Про це у Facebook повідомила
журналістка Марія Старожицька.
«Нібито адміністрації відомо, хто саме це зробив – жінка з постійних
відвідувачів, яка ненавидить бандерівців і журналістів. Чи можна все-таки захистити після смерті тих, хто загинув, захищаючи нас?!» – зауважила
пані Старожицька.
Інформаційне агентство «Укрінформ», де до загибелі працював пан
Задоянчук, разом із рідними журналіста звертається до органів правопорядку з вимогою розслідувати цей жахливий акт.
Нагадаємо, Олег Задоянчук загинув у ніч на 4 вересня під час артилерійського обстрілу на Донбасі. Він вирушив на війну 31 серпня після
мобілізації.

Вандали зламали хрест на могилі загиблого воїна
Джерело: Уездные новости (Нечто о Нежине)
http://www.uezd.com.ua/page/vandali-zlamali-xrest-na-mogili-zagiblogo-vo%D1%97na.html
03.11.2014
Вже вдруге нелюді глумляться над могилою загиблого воїна батальйону «Миротворець» Віктора Макідона.
Цього разу вандали вкрали з могили Прапор України та зламали
хрест.
Дружина Оксана не може підібрати слова, щоб прокоментувати цей
вчинок.
В міліції вважають справою честі впіймати цих вандалів. Їм загрожує
покарання по статті 297 КК «Наруга над могилою». Ця стаття передбачає
максимальне покарання до трьох років позбавлення волі.
Хрест самотужки поладили. 5 листопада Віктору виповнилось би
45 років.
Оксана Макідон запрошує ніжинців в цей день прийти на могилу воїна і пом’янути його, віддати шану.
Віктор Макідон, воїн батальйону «Миротворець» похований на новому «Мигалівському» кладовищі. Тут же похований ще один загиблий герой Сергій Рябуха.
Игорь Волосянкин
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В Кривом Роге вандалы разбили мемориальную доску
памяти погибшим в зоне АТО бойцам
Джерело: 0564.ua (Сайт города Кривого Рога)
http://www.0564.ua/news/661857
10.11.2014
Вчера, 9 ноября, в Терновском районе в парке им. Комсомола Украины местные жители обнаружили, что разбита мемориальная доска криворожанам, погибшим за независимость и суверенитет нашей страны
в зоне АТО.
Как сообщили 0564 наши читатели, еще в субботу, доска была целой и невредимой. К ней приносили цветы и зажигали лампадки молодожены.

Пока неизвестно, кто совершил акт вандализма.
Как мы сообщали ранее, памятный знак был установлен Терновскими козаками при поддержке жителей района. Отец Иван церкви Веры,
Надежды, Любви Киевского патриархата, который освятил мемориальную доску, отметил, что эти ребята выполнили одну из заповедей Божьих:
«Нет большей любви, чем положить душу свою за друзей своих».
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У Сумах невідомі осквернили могили загиблих в АТО
Джерело: RegioNews (Суми)
http://regionews.sumy.ua/node/39440
14.11.2014
Активісти з Народної самооборони Сумській області дізналися, що
могили загиблих бійців АТО на Центральному кладовищі були спаплюжені. Цю новину їм повідомила мати одного з героїв, якій довелося побачити саму неприємну річ. Небайдужі сумчани відгукнулися і попередили,
що збираються охороняти Алею почесних громадян міста.
Вчора, 13 листопада, активісти повідомили на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що їм подзвонила мати загиблого в зоні АТО
сумчанина.
Вона розповіла, в якому стані знаходяться могили бійців, яких з повагою ховали багато жителів Сум. Вандали розкидали вінки по всій алеї,
з багатьох корзин вони вирізали квіти і забрали їх з собою. Крім того, вони перевернули живі квіти і потопталися по них. Завдяки цим «трудам»
невідомим вдалося залишити деякі могили без квітів і вінків, яких було
дуже багато.
Обурені подібним наругою над могилами героїв, активісти зробили
заяву. За їх словами, тепер Алея почесних громадян Сум перебуватиме
під цілодобовим наглядом. Вони пригрозили вандалам розправою, якщо
зловмисники з’являться близько місця поховання воїнів ще раз.
Варто зауважити, що осквернення могил воїнів не є рідкістю, проте мова звичайно йде не про учасників АТО. І тепер Суми стануть одним
з перших місць в Україні, де був допущений подібний акт вандалізму.
topgorod.com

У Хусті вандали познущалися над синагогою
Джерело: М-Студіо
http://m-studio.net.ua/blog/2014/12/03/u-husti-vandaly-poznuschalysya-nad-synahohoyu/
03.12.2014
На вихідних огорожу Хустської синагоги вуличні хулігани облили
клеєм та обклеїли образливими листівками антисемітського змісту. При269
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четних до прикрого інциденту розшукує міліція. А хустяни просто обурені
проявами вандалізму у рідному місті.
Клей чи біла фарба – на перший погляд не зовсім зрозуміло. Огорожа
Хустської синагоги таки пошкоджена від рук вандалів.
Наразі, листівок із образливими висловлюваннями, якими була
обклеєна залізна брама, вже нема. Проте ними, як розповідають очевидці, невідомі намагалися розпалити міжнаціональну та релігійну ворожнечу.
Хустяни обурені цим фактом. Тож, люди прекрасно розуміють, що це
не просто хуліганство, а таки чіткий намір «розхитати» Закарпаття у цьому випадку шляхом неприязного ставлення до євреїв.
Голова обласної державної адміністрації також прокоментував наміри штучно «розхитати» ситуацію в краї: «Останнім часом почастішали
спроби дестабілізації ситуації у регіоні. Ворожі сили намагаються натискати на „больові точки“ з метою посіяти розбрат у краї, який завжди славився своєю толерантністю та дружнім співжиттям багатонаціональної
громади. От і днями стався прикрий інцидент із синагогою в Хусті. Є й інші
випадки, які свідчать про прагнення штучно збурити Закарпаття, відомі
спроби провокацій. Звісно, на них реагують відповідні державні служби.
Водночас маємо звертати увагу на самі такі наміри».
Голова адміністрації, враховуючи ситуацію, провів розмову з керівниками правоохоронних структур, окрім того, звертається до усіх краян
з проханням не піддаватися на провокації, організовані з метою дестабілізації в області.
Щодо хустського інциденту, то правоохоронці встановлюють особи
зловмисників. До слова, у місті це далеко не перший інцидент. Залишається тільки сподіватись, що хуліганів міліція таки розшукає. А подібного
більше не станеться.
Інформація з сайту Про Захід
http://prozahid.com/content-5746.html

30.11.2014
В місті Хуст на Закарпатті невідомі вандали вночі обклеїли ворота
синагоги антисемітськими листівками. Зокрема, на одних листівках зображений Гітлер, на іншій – карикатурний єврей з надписом «Кому война – кому мать родна».
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Про це повідомила й виставила фото користувач фейсбуку Васаби
Она.
Зі слів Васаби, в міліцію про акт вандалізму вже повідомили. Правоохоронці зняли записи із камер спостереження. Тож є надія, що вандалів
затримають.



https://www.facebook.com/vasabi.ona/posts/902105989809332?pnref=story
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У Харкові вандали знищили меморіальну дошку УПА
Джерело: 5 канал
http://www.5.ua/ukrayina/y-harkovi-vandali-znishili-memorialny-doshky-ypa-64059.html
09.12.2014
У Харкові знищили пам’ятну дошку УПА. Її підірвали невідомі близько
першої години ночі. Вибух почули місцеві мешканці, саме вони повідомили про нього у соцмережах.
Міліція вже відкрила провадження за умисне пошкодження майна
шляхом підриву. Нині триває слідство. Зловмисників розшукують.
Пам’ятник УПА в Харкові паплюжать вже втретє. Перший пам’ятний
знак просто вкрали – торік у квітні. Потім на його місці встановили металевий хрест, який у лютому цього року знищили.
«Встановлюються свідки даної пригоди. Вказаний факт внесений до
Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 статті 194 КК України.
Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на
строк від 3-х до 10-ти років»,– повідомив заступник начальника Київського РВ ГУ МВС в Харківській області Ігор Макаренко.

Фото Катерини Яресько (з сайту maidanua.org)
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В Ужгороді вандали знищили стенд
із фото з Євромайдану
Джерело: «Про Захід»
http://prozahid.com/content-6434.html
17.12.2014
Стенд із фотографіями «майданівських» часів, які показували події
і обличчя Революції Гідності в Ужгороді, зловмисники поцупили з Театральної площі й викинули в річку – просто під пішохідний міст. Про це
повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.
Як зазначається у повідомленні, губернатор Закарпаття Василь Губаль вважає ці дії не банальним актом вандалізму, а більш значущим
правопорушенням, він звертається не лише до керівництва УМВС в краї
з проханням приділити розслідуванню цього інциденту посилену увагу,
а також – і до міської влади.
Очільник краю вважає, що нищення стенду із фото Майдану – це не
просто хуліганство. «Нам відомо про факти спроб „розхитати“ ситуацію на
Закарпатті. А також про діяльність людей, яким не подобаються зміни, які
відбулися і відбуваються в державі.
Також є інформація про заїжджих „гастролерів“, які мають задачу
дестабілізувати ситуацію в області. Тож звертаю увагу правоохоронців
та СБУ в області на подібні випадки та необхідність протидіяти таким інцидентам. Водночас вірю, що закарпатці – люди мудрі і патріотичні й не
дозволять „розхитувати“ край і не будуть піддаватися на провокації»,–
сказав Василь Губаль.

Вандали в місті
Джерело: «Олександрійський вісник» (Кіровоградська обл.)
http://alvisnik.com.ua/comunity/item/745-вандали-в-місті.html
18.12.2014
Сьогодні в ночі невідомі особи розмалювали паркан біля 9 школи. На
фоні прапору України, в колір якого був пофарбований паркан, була намальована свастика та не дуже гарне висловлювання.
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Оперативно, комунальниками міста були зафарбовані вандальські
надписи. На даний час паркан знову майорить кольорами Українського
прапору. На тлі подій в Україні, коли за нашу незалежність та краще майбутнє гинуть Українські громадяни, це виглядає в край цинічно. Просимо мешканців міста яким відома будь яка інформація що до дій вандалів,
повідомити на гарячу лінію СБУ 0-800-501-482
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Хто стоїть за гаслом «Ненавижу украинский язык»
Джерело: Тиждень.ua / VIP-хроніки
http://vip.tyzhden.ua/Chronicle/89369
16.09.2013
«Ненавижу украинский язык»:
мешканці Москви піднялись на
боротьбу проти українського
перекладу на ТБ

До спільноти з промовистою назвою «Я ненавижу украинский язык»
її творці закликають залучитись тих, кого «за*бал перевод с русского на
украинский на украинских каналах».
Втім, обговорюють тут не тільки складнощі буття російськомовних
телеглядачів, а й проводять опитування накшталт «За что вы ненавидите
украинский язык?» з варіантами відповідей типу «Потому что он придуман для раскола русского народа», ностальгують за Радянським Союзом
та переконливо пропагують «язик».

277

Злочини на ґрунті ненависті в Україні

Ми вирішили познайомитись із активними дописувачами спільноти – тими, кому заважає український переклад на телебаченні. Цікаво, що
більшість з них – москвичі. Вочевидь українські титри їм заважають під
час туристичних поїздок до України, де вони весело пароводять час за
екранами телевізорів.
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Валерія Бурлакова
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Новоявлені вандали розбили меморіальну дошку
Юрію Шевельову
Джерело: Права Людини в Україні (ХПГ)
http://khpg.org.index.php?id=1380145939
26.09.2013
Харківська міська рада прийняла рішення скасувати дозвіл топонімічної комісії на встановлення меморіальної дошки лінгвістові та літературознавцю Юрію Шевельову. Через півгодини після прийняття цього рішення дошку розбили.
25 вересня 2013 р. на сесії Харківської міськради обговорювалося
питання щодо доцільності зняття меморіальної дошки, що ушановує
пам’ять Ю. Шевельова.
У дискусії брали участь представники громадськості, зокрема, Харківської правозахисної групи, викладачі Харківського національного
університету, голова харківської облдержадміністрації Михайло Добкін
та харківський міський голова Геннадій Кернес.
За даними співголови Харківської правозахисної групи Ірини Рапп,
Шевельов під час війни писав статті про славістику і перевіряв правильність написання документів німецькою мовою, тому аж ніяк не може вважатися пособником фашистів.
А представник ініціативної групи з вшанування 105-річчя Шевельова
Костянтин Черемський закликав міськраду не брати на себе функції судових органів, оскільки позов з приводу демонтажу дошки розглядається
зараз у Дзержинському райсуді Харкова.
Незважаючи на ці доводи та на те, що напередодні – 24 вересня –
дев’ять вчених провідних університетів Великої Британії та Північної Америки звернулися з відкритим листом до мера Харкова Г. Кернеса, в якому
висловлювали надію, що «державні органи міста Харкова підтвердять
своє попереднє рішення від 2011 року та збережуть меморіальну дошку
на честь Юрія Шевельова», переважна більшість депутатів проголосувала
так, як веліли «партія та влада»: дошку зняти.
І вже через півгодини після рішення сесії Харківської міськради,
троє чолов’яг у капюшонах, немов вандали, розбили і забрали пам’ятний
знак.
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Як повідомив кореспондент «МедіаПорту», робочі, які займалися демонтажем дошки, відмовилися назвати організацію, за наказом якої вони
діяли, проте один з них на ходу проговорив: «Жилкомсервіс».
Спершу чоловіки намагалися відокремити дошку від стіни будинку
за допомогою сокири та обценьків, але, коли це не вдалося , розбили дошку на кілька частин і забрали.

Фото: «МедіаПорт»

На місце подій приїхали і правоохоронці. Вони назвали те, що трапилося, «хуліганством». Вандалів пообіцяли знайти, втім, хто саме це зробив
у центрі міста, в 5 хвилинах ходіння від обласного управління міліції, звісно, не знають.
Нагадаємо, дозвіл на встановлення меморіальної дошки у Харкові
на фасаді будівлі по вулиці Сумській, 17, де жив учений, міська влада дала
в середині 2011 року. Гроші на пам’ятну дошку збирали громадські організації. Активісти планували встановити дошку 5 вересня, але зробили це
раніше – увечері 4 вересня, з власних джерел дізнавшись, що міська влада планує заборонити монтаж меморіальної дошки.
А вже 13 вересня голова так званого «Антифашистського комітету Харківщини» Нісон Ройтман направив лист харківському місько282
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му голові зі зверненням щодо скасування дозволу на встановлення
пам’ятної дошки, оскільки, на його думку, Юрій Шевельов є «пособником фашистів».
Цю думку розділили й харківські можновладці, тому рішення міськради, в принципі, було заздалегідь передбачуваним.
Юрій Шершень

Кернес: ветераны не понимают,
почему в Харькове должны чтить память
пособника фашистов
Джерело: ИА «MyTime»
http://mytime.net.ua/news/2013/09/2013-09-28-49.htm
29.09.2013
В городе Харькове никогда не будет установлена доска памяти человека, который запятнал себя служением оккупационному режиму во
время Великой Отечественной войны, заявил Харьковский городской
голова Геннадий Кернес. Об этом MyTime сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.
«Как городской голова я утверждаю, что мы не имеем ничего против научных заслуг Юрия Шевелева. Но „дети войны“, ветераны, которые освобождали Харьков и возрождали его из руин, не могут сегодня
понять, почему пособнику фашистов, высокопоставленному человеку
в оккупационной управе Харькова необходимо устанавливать памятную доску?
И когда депутаты горсовета отменили решение об установке этой
таблички, ее сознательно разбили националистически настроенные организации, чтобы опять обвинить в этом власть!
Но, несмотря ни на что, мы обязаны защитить подвиг людей, которые
воевали за нашу свободу.
Научные заслуги Юрия Шевелева мы признаем, но оккупационный
Харьков простить ему ничего не может.
С точки зрения исторической правды, мемориальная доска в его
честь на здании по ул. Сумской, 17 стоять не будет»,– отметил Геннадий
Кернес.
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Открытое письмо Константина Кеворкяна
Джерело: «Первая столица»
Дата публикации 5.02.2010
http://1stolica.com.ua/?p=23844
Уважаемые земляки!
С вполне понятной тревогой слежу я за дискуссией, которая разгорелась в нашем городе о судьбе мемориальной доски Ю. Шевелеву,
известному украинскому литератору, филологу; но, кроме того, человеку, известному своей службой у нацистов – как в качестве штатного
сотрудника оккупационной газеты «Нова Украина», так и ответственного чиновника городской управы при нацистских оккупантах. Уже высказали свое мнение многие политики, журналисты, ученые и писатели.
Это свидетельствует о том, что затронутая тема актуальна и важна для
общества.
Не является секретом, что многие поборники украинской национальной идеи встретили войска вермахта как долгожданных «освободителей» от большевиков. Газета «Нова Украина», издававшаяся оккупантами в Харькове, является ярким примером активного сотрудничества
некоторых представителей украинской интеллигенции с немецкими
захватчиками. Причем, звериный лик нацистского зверя секретом для
современников не являлся: публичные казни в Харькове начались с первого же дня оккупации, уже стали известными трагические события
в харьковском гетто и в Дробицком яру, а искусственный голод зимы
1941–1942 года затронул каждую харьковскую семью. В этих условиях
образованный, ответственный человек обязан был сделать хотя бы внутренний выбор – на чьей он стороне? Нацистских оккупантов, убивавших
и разорявших наш город, или единственной организованной и вооруженной силы, которая могла спасти Харьков и Украину от коричневой
чумы – Красной Армии?
Украинские коллаборационисты свой выбор сделали, и этот выбор
был осознанным выбором взрослых людей. Они выбрали сотрудничество с нацистами. Такова их судьба.
Пролистайте подшивки пресловутой газеты «Нова Украина». Поражает ее чудовищное сходство с нынешней украинской прессой. Те же
здравицы в честь Мазепы, Петлюры плюс концентрированная нена284
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висть ко всему русскому и восхищение всем, что творит иностранный
хозяин – будь-то его военные операции или использование украинцев
в качестве дешевой рабочей в Европе. Идеология украинского национализма, ведущая свою историю от Н. Михновского и Д. Донцова (который свое восхищение фюрером не скрывал и всячески подчеркивал), не
имела другого логического развития, как только примкнуть к нацизму
в его боевых действиях против нашей тогда общей страны. Украинские
националисты и сочувствующая им местная интеллигенция объективно
становились врагами освобождения Харькова, союзниками убийц сотен
тысяч харьковчан.
Устанавливать им памятные доски – значит, во-первых, косвенно
одобрять их сотрудничество с оккупационной властью и соучастие
в ее преступлениях против мирных граждан. Во-вторых, попытки обелить их деяния представителями современной украинской интеллигенции – это прямое признание ею своей преемственности в профашистских идеологических установках поколения украинских националистов
1930–1940-х годов. Более того, нам очевидны их потуги создать новый
пантеон «героев» украинского народа – от коллаборанта Шевелева
до кошкодава Бандеры. Сегодня эта работа ведется постоянно, исподволь проникая в общественное сознание, отравляя народное образование и просвещение.
И, в-третьих, нам всем понятна бредовая мечта современных наследников Бандеры, Шухевича, Шевелева и пр. построить на основе этих
идеологем националистическое общество ксенофобии и этнической
вражды. Во имя, разумеется, политического принципа «разделяй и властвуй». Самое смешное, что в роли «правителей» наследники украинских
националистов и примкнувшие к ним национал-интеллигенты почему-то
видят себя, а не очередного оккупанта. История их ничему не научила.
Обелению нацистских преступников, которое скрывает вполне
конкретные политические цели, пора положить конец. Не только демонтировать все незаконные памятные знаки, но даже и те, которые
установлены городскими властями в ложной уверенности, что сотрудничество с западными регионами страны все же стоит того, чтобы мы
закрыли глаза на истинную подноготную их «героев», будто сознательное сотрудничество с нацизмом можно «искупить» служением некой
«национальной идее».
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Я говорю сейчас о мемориальной доске кардиналу И. Слипому, капеллану дивизии СС «Галиция», которая была установлена в Харькове,
невзирая на требования общественности не допустить увековечивания
в нашем городе памяти нацистского прислужника.
Как член топонимической комиссии горсовета свидетельствую: мы
исходили из того, что наш жест доброй воли будет по достоинству оценен
в других регионах страны, что мы покажем пример толерантного отношения к общей истории, сохраним памятники нашим солдатам-освободителям на Западной Украине.
Увы, эти надежды не оправдались, ибо нет для нацизма срока
давности.
Как нет и у нас права на прощение. Иначе нацизм немедленно переходит в наступление.
Руководитель видеоканала «Первая Столица»,
депутат Харьковского горсовета
Константин Кеворкян

Відкрите звернення
Коаліції з протидії дискримінації
щодо знищення пам’ятної таблички,
встановленої на честь Юрія Шевельова
Джерело: Сайт Коаліції з протидії дискримінації
http://www.antidi.org.ua/ua/activity/application/254-vidkryte-zvernennia-koalitsiiprotydii-dyskryminatsii-shchodo-znyshchennia-pam-iatnoi-tablychky-vstanovlenoi-nachest-yuriia-shevelova
18.10.2013
Коаліція з протидії дискримінації (надалі – КПД), яка вже багато років
працює для протидії расизму, ксенофобії та дискримінації в Україні, ви
словлює своє обурення варварським знищенням пам’ятної таблички,
встановленої на честь Юрія Шевельова,– видатного філолога та мово
знавця світового рівня.
Уся діяльність КПД спрямована на утвердження цінностей прав
людини на противагу ідеології фашизму, відтак спроби харківського
градоначальника очорнити ім’я Юрія Шевельова під гаслом «боротьби
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з фашизмом» ми вважаємо ні чим іншим, як зухвалим використанням
усталеної термінології міжнародного права для приховання власного
невігластва та українофобства.
Юрій Шевельов написав відверту та щиру сповідь про почуття
та власну позицію під час II Світової війни. Це була позиція на захист цінності людської гідності.
Говорячи словами Вінстона Черчіля, що в основі фашизму лежать
«брутальні засоби та низькі цілі», Юрій Шевельов відкинув і радянську,
і фашистську окупацію як режими, що такі «брутальні засоби та низькі
цілі» використовували.
У цьому контексті він був типовим антифашистом, відтак невипадково був прийнятий в середовищі західних інтелігентів. Саме тому ім’я
Юрія Шевельова потрапило у списки КДБ і нині зберігається у закритих
архівах радянських спецслужб, звідки витягують на нього «компромати»
якості доносів сталінських часів.
Нині важко повірити, що харківський градоначальник та депутати
Харківської міської ради є настільки некомпетентними, щоб помилково
приймати такі ганебні рішення. Цілком зрозуміло, що робиться це з метою
дискредитації та послаблення позицій України напередодні підписання
Угоди про Асоціацію.
Для довідки
Коаліція з протидії дискримінації в Україні є всеукраїнською не
державною громадською правозахисною ініціативою, заснованою шляхом підписання українськими неурядовими організаціями спеціального
Меморандуму 5 квітня 2011 року (станом на сьогодні підтриманий представниками 45 організацій громадянського суспільства).
Діяльність Коаліції спрямовано на реальне забезпечення в Україні
принципу громадянської рівності для всіх людей, незалежно від певних
соціальних чи індивідуальних ознак, які визнані в міжнародному, європейському та національному праві такими, що потребують захисту від
дискримінації; розвиток, розширення та вдосконалення прав і свобод
людини в Україні; протидію спробам необґрунтовано та несправедливо
обмежити права певних категорій громадян; викорінення такого явища,
як дискримінація, із суспільного життя.
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Львовяне
о нападении «Беркута»:
«Бандеры, мы вам сейчас сделаем за вашу
„Слава Украине“»
Джерело: ТСН.ua
http://ru.tsn.ua/kyiv/lvovyane-o-napadenii-berkuta-bandery-my-vam-seychas-sdelaemza-vashu-slava-ukraine-335675.html
26.11.2013
Семеро львовян, которых в Киеве задержал и избил «Беркут», рассказали, что правоохранители набросились на них, когда уже по дороге домой они остановились на проспекте Победы выпить кофе.
Их, мол, выбросили из машины в грязь, а потом повезли в Печерский
райотдел милиции.
«Нас из машины нагло, как куски мяса, выбросили и головой об асфальт в лужи, воду из лужи даже пили. И топтались по нас ногами. У меня
ушиб икроножной мышцы очень сильный»,– сообщил потерпевший активист из Львова Роман Кульба.
«Погрузили в автозак. И все, говорят, бандьоры, мы вам сейчас сделаем за вашу „Слава Украине“, везем вас в лес, будем вас порешать»,– добавил другой активист Андрей Слюз.
После такого задержания один активист с травмой головы оказался
в больнице.
Задержанных уже отпустили, они написали заявления об избиении.
Также ребята уверяют, что им не предъявили никаких обвинений,
но и не отправили на медэкспертизу.
В милиции сообщили, что производство в отношении них открыто –
по факту еще вчерашней драки под Кабмином.
«Сам факт хулиганства, он был намного раньше, чем доставка этих
лиц в Печерское райуправление. К тому же, когда их пытались доставить
в Печерское райуправление, они пытались сопротивляться»,– сообщила
пресс-секретарь киевской милиции Ольга Белик.
Напомним, что в милиции рассказали о кирпичах, которые нашли
в рюкзаках задержанных львовских студентов. Мол, они собирались использовать их против правоохранителей.
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Проросійський бунт у Харкові:
спалюють книжки про Голодомор
Джерело: »Deutsche Welle« («Німецька хвиля»)
http://dw.de/p/1BQfS
16.03.2014
Антимайдан в Харкові і у неділю зібрав кілька тисяч людей, що ходили
центром міста з російськими прапорами і палили книжки про українську
культуру та історію, зокрема про Голодомор.
Провести власний референдум щодо федералізації України вимагали у неділю, 16 березня, антимайданівці у Харкові. Їх прийшло на акцію
кілька тисяч осіб. Зокрема, проросійські активісти хочуть, аби Харківщина
стала самостійним регіоном з владою, яку б обирали, у першу чергу, на
народних віче.
Ініціативу харківського «референдуму» місцева влада засудила і подала позов до суду. Суд заборонив проводити голосування на головній
площі міста – площі Свободи. Втім, слухати текст судового рішення тут не
стали, чоловіки спортивної статури випхали виконавця з площі, заблокувавши його і міліціонерів у автобусі.
Учасники кількатисячного мітингу навіть провели те, що вони назвали «референдумом». Роздали бюлетені «Про економічну федералізацію
і самовизначення Харкова та області». Після цього оголосили за допомогою гучномовця, що назбирали понад тисячу підписів під вимогою до
облради провести найближчим часом референдум про федералізацію
країни, про статус російської мови і заборону вступу до НАТО.
Харків не проти російських миротворців?
Упродовж усього дня у центрі міста лунали гасла: «Путін!», «Росія!»,
«Крим, Донбас, Харків!» та «Слава Беркуту!». Мітинг ходив з прапорами
Росії і навіть символікою царської родини Романових. Найбільш агресивні
активісти навіть спробували знову захопити будівлю облдержадміністрації, де керує, з погляду учасників мітингу, «нелегітимно призначений нелегітимною новою владою» губернатор Ігор Балута.
Крізь кордон міліціонерів вони не продерлися, хоча кільком правоохоронцям обпекли очі сльозогінним газом. Потім хода вирушила до
будівлі Генконсульства Російської Федерації, куди понесли звернення.
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У петиції окремим пунктом було прописано прохання «ввести на територію Харківського регіону миротворчі війська РФ».
Антимайдан не забув і про європейських сусідів і прийшов до Консульства Республіки Польща, вигукуючи: «Ми тут влада! Фашисти! Ганьба!». Дехто намагався замінити польський прапор на російський. Не забули про СБУ та МВС. Проросійські активісти висловили свою незгоду
з призначенням нових керівників цих установ. Традиційно частина Антимайдану відвідала і харківську мерію, вимагаючи відставки мера Харкова
Геннадія Кернеса, який сам донедавна був яскравим прибічником президента Януковича та проросійського сепаратизму.
Кульмінацією Антимайдану став візит до офісів українських організацій «Просвіта» і «Патріоти України». Агресивно налаштовані молоді люди
з битами розтрощили вікна пустих офісів, повикидали з кімнат книги про
українську культуру, історію, зокрема, про Голодомор, і почали їх спалювати. Саме біля цього офісу в центрі Харкова у ніч на 15 березня відбулася
стрілянина, в якій загинули двоє чоловіків, які, за попередніми даними,
мають відношення до Антимайдану, і які, імовірно, брали участь у сварці
зі своїми опонентами з праворадикальних рухів.
Хто стріляв, з’ясовує слідство. Міліція затримала 25 чоловіків, які після стрілянини заблокувалися в кімнатах будівлі та не хотіли виходити до
ранку. Серед затриманих є члени «Патріотів України», які офіційно спростували причетність до застосування вогнепальної зброї.
Нові теракти?
16 березня, як повідомили DW у прес-центрі ГУМВС Харківській області, в акціях Антимайдану упродовж дня в різних місцях Харкова узяли
участь до 10 000 людей. Щоправда, на думку спостерігачів та журналістів,
йдеться про меншу цифру – максимум три тисячі. Очевидці кажуть, що
ефекту кількості було досягнуто тим, що ті самі люди весь час переміщалися з місця на місце. Задля охорони громадського спокою були задіяні
500 міліціонерів, які не затримали жодну людину.
За даними різних українських ЗМІ, є постраждалі серед журналістів.
Зокрема, потрапив у лікарню чоловік зі знімальної групи НТВ. Йому
у натовпі віддавили ногу. Також було зафіксовано кілька спроб нападу
на знімальні групи місцевих телеканалів, що їх своєчасно зупиняли співробітники МВС. За висновками усіх опитаних DW представників і МВС,
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і СБУ, і ОДА, і мерії, «заспокоєння Антимайдану» поки очікувати не варто.
17 березня можливі нові сутички.
Напередодні харківський губернатор попередив мешканців міста про можливі теракти і провокації 16 березня. І обласна, і міська влада, і представники правоохоронних органів знов звертаються до людей
з проханням не брати участь в незаконних діях.

© Getty Images/Afp/Sergey Bobok
Автор: Олександра Індюхова
Редактор: Захар Бутирський

У Слов’янську оголосили «полювання» на україномовних
Джерело: Українська правда
http://www.pravda.com.ua/news/2014/04/18/7022999/
18.04.2014
Сепаратисти в Слов’янську оголосили полювання на людей, які говорять українською. Про це заявив лідер сепаратистів Слов’янська В’ячеслав
Пономарьов.
Він попросив місцевих жителів повідомляти «народній дружині» про
всі підозрілі особистості в місті, «особливо тих, які розмовляють українською мовою», повідомляє кореспондент «Української правди» з місця події.
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Пономарьов також пообіцяв, що в місцевих ЗМІ опублікують телефонний номер для повідомлень про «підозрілих особистостей».
Крім того, Пономарьов заявив, що в місті заборонені опозиційні політичні сили – «Удар», «Свобода», «Батьківщина» – та агітація за них.
Також лідер сепаратистів повідомив, що 22 квітня у місті відбудеться
«перше засідання міської ради», а 11 травня в місті проведуть референдум про федерацію і російську мову.

Міліція Криму заперечує, що юнака вбили за українську
Джерело: BBC
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news/2014/04/140425_crimea_ukrainian_killing_
ak.shtml
25.04.2014
Міліція Криму відкидає інформацію про вбивство на півострові 16-річного хлопця з Рівненської області через те, що той розмовляв українською
мовою.
Хлопець помер в результаті ДТП, стверджують правоохоронці.
У четвер телеканал «Рівне1» повідомив про похорон 16-річного Марка Іванюка – учня одного з училищ Чорноморського району Криму, який
помер, як сказано у репотражі, насильницькою смертю.
Як розповіла мати хлопця Тетяна Іванюк, її сина вбили на Великдень,
коли той повертався додому разом з приятелем Миколою з дискотеки.
Вона припускає, що його до смерті могли побити через те, що Марк «розмовляв виключно українською мовою».
Як повідомила прес-служба кримської міліції, в ході перевірки, проведеної за повідомленнями у ЗМІ, встановлено, що 21 квітня близько другої
години ночі невстановлений водій на автодорозі Чорноморське–Оленівка здійснив наїзд на двох пішоходів, які перебували на середині проїзної
частини. З місця події винний зник.
«В результаті ДТП один з пішоходів, 24-річний житель с. Оленівка,
госпіталізований з множинними травмами в стані алкогольного сп’яніння.
Другий пішохід, 16-річний житель Рівненської області, від отриманих
травм помер на місці події»,– йдеться у повідомленні.
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За фактом ДТП слідчим підрозділом відділу МВС Росії по Чорноморському району порушено кримінальну справу. Визначення про порушення кримінальної справи за фактом ДТП було затверджено прокуратурою Чорноморського району.
«Проводиться весь комплекс необхідних оперативно-розшукових
заходів, спрямованих на встановлення особи водія, що зник з місця ДТП,
і його затримання»,– запевнили у міліції.
Енвер Абібулла

Міліція в Дніпропетровську розслідує
побиття студентки через українську мову
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25393169.html
21.05.2014
У Дніпропетровську міліція розпочала кримінальне провадження за
фактом побиття перехожим дівчини за те, що вона говорила українською мовою. Про це Радіо Свобода повідомили сьогодні в міському відділі міліції.
Як зазначила речник відомства Ганна Старчевська, провадження розпочали за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне
нанесення легких тілесних ушкоджень. Невідомому загрожує покарання – до одного року у вигляді виправних робіт. Ознак дискримінації за національною ознакою в інциденті правоохоронці не вбачають.
18-річна дніпропетровська студентка Олена, яка побоюється називати своє прізвище, заявила про побиття на вулиці невідомим через українську мову. За її словами, чоловік напав на неї, коли почув, що вона
говорить українською мовою по телефону.
Як заявила студентка, спочатку чоловік сипав образами, називаючи
її «бандерівкою», а потім став бити ногами. Ніхто з перехожих, які були
свідками ситуації, не допоміг дівчині.
Інцидент стався ще 8 травня, однак розповісти громадськості про
нього дівчина наважилась тільки зараз.
За фактом побиття потерпіла написала заяву до міліції. Її друзі наразі
самотужки намагаються знайти кривдника, розвісивши по місту оголо293
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шення з проханням допомогти й описом невідомого чоловіка. Крім того,
за їхніми словами, є відео з камер зовнішнього спостереження, яке допоможе встановити свідків події та її винуватця.
За інформацією міліції, досі в Дніпропетровську не траплялось схожих інцидентів.

Оголошення про розшук невідомого, який побив дівчину
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Керчь изрисовали свастикой
Джерело: «Комментарии: Крым»
http://crimea.comments.ua/news/2013/07/05/143028.html
05.07.2013
Керченские заборы запестрили черными фашистскими знаками.
Об этом сообщает КерчьФМ.
Изображения свастики и надписи «Русская Керчь» керчане запечатлели на заборах в районе 15 школы. По словам местных жителей, это не
одиночные случаи появления таких символов.

ФОТО: КерчьФМ
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В Крыму издали книгу,
оправдывающую депортацию крымских татар
Джерело: QHA
http://qha.com.ua/v-krimu-izdali-knigu-opravdivayuschuyu-deportatsiyu-krimskih-tatar129124.html
26.07.2013
КИРОВСКОЕ/ИСЛЯМ-ТЕРЕК (QHA) – В Крыму издали книгу, которая
оправдывает Депортацию крымскотатарского народа и содержит ксенофобские высказывания, что направлены на разжигание национальной,
расовой, религиозной вражды и ненависти.
Издание под названием «Книга Памяти Восточного Крыма «Просили помнить», авторами и составителями которого указаны Владимир
и Мария Ширшовы, было профинансировано Кировским районным
бюджетом.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал первый заместитель
председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Презентация скандальной книги должна была состояться 25 июля
2013 года, в 13:30 в актовом зале Кировской райгосадминистрации,– отметим, что это только 1 тома. И на ней планировалось присутствие председателя Кировской райгосадминистрации Гордеева Олега и председателя Кировского районного совета Иванова Михаила.
Анонс данного мероприятия был размещен на официальном сайте
Кировского района в разделе «Кировская райгосадминистрация информирует» со следующим комментарием: «Книга „Просили помнить“ – мемориал памяти павших за свободу Родины, является частицей нашей
святой благодарности тем, кто ценой своей жизни обеспечил Победу
над врагом».
Заместитель председателя Меджлиса рассказал, что книга за день
до презентация стала доступна представителям Ислям-Терекского регионального меджлиса и даже беглое знакомство с содержанием книги не
могло не повергнуть внимательного читателя в шок, в связи с чем они
обратились в Меджлис крымскотатарского народа.
«Действительно, переданное ими в Меджлис издание, презентация
которого была подготовлена к проведению на государственном уровне
(пусть и местного уровня), представляло собой тенденциозную подборку
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ранее опубликованных материалов, призванных оправдать депортацию
крымскотатарского народа, густо перемешанной авторскими размышлениями составителей, о направленности которых вы можете судить по
фотокопиям текстов некоторых страниц „книги“.
Мне пришлось обратиться к главе Кировской райгосадминистрации
г-ну Гордееву Олегу, чье вступительное слово предварило данное издание, с предупреждением о том, что часть материалов в презентуемой
книге не только противоречат историческим фактам, но и сознательно
сфальсифицированы, за что как авторам, так и тем, кто содействовал выходу книги, возможно, придется понести уголовную ответственность»,–
пишет Рефат Чубаров.
Но презентация антитатарской книги не состоялась. 25 июля в ИслямТерек выехал руководитель секретариата Меджлиса крымскотатарского
народа Заир Смедляев, историк-исследователь участия крымских татар
во Второй мировой войне Куртсеитов Рефик и журналисты АТР. Также
с утра у Кировской райгосадминистарции собрались представители общественности Кировского района, среди которых были и люди старшего
поколения, пережившие фашистскую оккупацию Крыма и подвергшиеся
депортации 18 мая 1944 года.
«Чиновники Кировской райгосадминистрации, в отсутствие первых
руководителей района, у которых вдруг выявились срочные дела, потребовавшие их отъезда, пояснили, что презентация отменена по „причине
болезни авторов“.
Тем не менее, собравшиеся, прождав несколько часов, к концу дня
все-таки встретились с Гордеевым Олегом.
Однако, многие вопросы, в том числе об основаниях финансирования районным бюджетом части затрат (около 16 000 гривен) на издание,
авторы которого по сути оправдывают преступную депортацию крым
скотатарского народа, так и остались без ответа»,– пишет депутат крымского парламента.
В настоящее время представителями крымскотатарской общественности готовятся обращения в органы прокуратуры с требованием правовой оценки действий авторов книги, а также должностных лиц, использовавших государственные средства на ее тиражирование и распространение как таких, что направлены на разжигание национальной, расовой,
религиозной вражды и ненависти.
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Тираж выпущенной в Крыму антитатарской книги
арестовали
Джерело: «15 минут»
http://15minut.org/article/kniga
26.07.2013
На весь тираж скандальной «Книги памяти Восточного Крыма», которая содержит антитатарские и ксенофобские высказывания, наложен арест.
Об этом «15 минутам» сообщил Михаил Иванов, председатель Кировского районного совета, оплатившего часть расходов на подготовку и печать этого издания.
Ранее предполагалось, что весь тираж книги, автором которой
выступил местный житель Владимир Ширшов, будет распределен среди школ района. Иванов заверил, что в настоящий момент издание
не распространяется. Что делать с книгой дальше, власти района пока
не знают.
Глава райсовета признался, что для местных властей часть книги,
посвященная якобы поголовному коллаборационизму крымских татар,
оказалась неожиданностью.
«Мы эту часть не планировали и думали, что книга вызовет у всех
людей различных национальностей положительную реакцию,– сказал
Иванов.– Зачем ему вообще это нужно было писать?! Его книга изначально направлена на поиск людей. И выражать свое мнение нужно было не
в формате этой книги».
По словам Иванова, содержание книги шокировало и председателя
Кировской райгосадминистрации Олега Гордеева. «Когда Гордеев впервые открыл книгу, у него глаза поплыли вверх. Для чего?! Тем более, это
его мнение и не больше. Для нас с Гордеевым неприятна эта ситуация»,–
сказал Иванов.
Глава райсовета сообщил, что с автором издания власти планируют
провести встречу, на которую пригласят и представителей крымскотатарского народа.
«Нам тяжело судить об истории, потому что мы ее не знаем. Это
должны делать профессионалы. Если Ширшов претендует на то, что
информация объективна, пусть доказывает это. Он должен встретить300
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ся с теми людьми, которые считают обратное. И, если в его книге есть
недостоверные данные, мы за то, чтобы она была перередактирована»,–
отметил Иванов.
Сам Владимир Ширшов с прессой не общается. «15 минут» попытались дозвониться до него, но трубку взяла женщина, которая не представилась. Она сообщила, что Ширшов «болен и находится в отъезде».
Напомним, в одной из глав «Книги памяти Восточного Крыма» содержатся обвинения в адрес крымских татар, которые «якобы в годы Второй
мировой войны едва ли не поголовно перешли на сторону врага. Авторы
дошли до того, что назвали «пособницей оккупантов» даже легендарную
разведчицу Алиме Абденнанову, которая после долгих пыток была расстреляна фашистами.
За свой подвиг эта крымская татарка, как известно, была удостоена
ордена Красного Знамени. Ширшовы закрыли глаза и на другие очевидные и общеизвестные факты. В частности, на то, что 8 крымских татар
были удостоены звания Героя Советского Союза, а один – прославленный летчик Амет-хан Султан стал дважды Героем. Ксенофобское издание
вышло при финансовой поддержке неких спонсоров и… местного бюджета. Из районной казны на подготовку и печать книги было выделено
15,5 тысяч гривен.

От огня пострадала центральная мечеть города Саки
Джерело: Сайт Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК)
http://qirimmuftiyat.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1412%3A
2013-10-14-08-15-04&catid=1&Itemid=30&lang=ru
14.10.2013
Вчера, 13 октября, ночью, в районе 21:30 произошло возгорание цент
ральной мечети города Саки.
Как сообщил пресс-службе ДУМК Главный имам Сакского региона
и города Кезлев (Евпатория) Эмирасан Умеров, во время возгорания
в мечети никого не было.
В результате огня была повреждена часть мечети, в частности, терраса, комната имама и другие подсобные помещения. В самом молельном зале также присутствуют следы возгорания. Сотрудники МЧС и МВД
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проводят оперативно-следственные работы. Официальной версии возгорания пока нет.
Эмирасан Умеров отмечает, что по тем следам, которые можно увидеть после пожара, можно говорить о преднамеренном поджоге мечети.
Представители ДУМК выехали на место для изучения ситуации. Местная религиозная община подсчитывает ущерб, нанесенный пожаром.
Пресс-служба ДУМК

В с. Ровное Красногвардейского р-на Крыма
горела мечеть (поджог?)
Джерело: Сайт Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК)
http://qirimmuftiyat.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1417%3A
2013-10-15-08-10-19&catid=1&Itemid=30&lang=ru
15.10.2013
Сегодня утром, в районе 4-х утра, произошло возгорание мечети
в селе Ровное Красногвардейского района. Как рассказал Главный имам
Курманского региона Арсен Яглыев, возгорание произошло в комнате
имама.

«Местные мусульмане вовремя заметили огонь и предотвратили
возможный пожар. На место выехала оперативно-следственная группа.
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Причина возгорания устанавливается. Мусульманская община оценивает ущерб»,– рассказал Яглыев.

Пресс-служба ДУМК

Нашли поджигателя мечети в Красногвардейском
Джерело: QHA (Агентство Крымские новости)
http://qha.com.ua/nashli-podjigatelya-mecheti-v-krasnogvardeiskom-132689.html
22.01.2014
СИМФЕРОПОЛЬ/АКМЕСДЖИТ (QHA) – Милиционерами установлен
35-летний житель района, который подозревается в поджоге мечети в селе Ровное/Карасан Красногвардейского/Курманского района в октябре
2013 года. Кроме этого, мужчина обвиняется в совершении правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и краже.
В настоящее время он задержан и находится в СИЗО. Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в ГУМВД Украины
в Крыму.
(…)
Как было установлено следствием, злоумышленник совершил поджог мечети в селе Ровное в состоянии алкогольного и наркотического
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опьянения. Подозреваемый мотив совершенного преступления не поясняет.
– Фигуранту судом избрана мера пресечения – содержание под
стражей. В настоящее время он находится в СИЗО,– прокомментировал
и. о. начальника Красногвардейского РО подполковник милиции Шевкет Куртиминов.– Злоумышленнику вручено уведомление о подозрении
в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 194
(умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества), ч. 2
ст. 307 (сбыт наркотических средств, совершенный повторно), ч. 2 ст. 185
УК Украины (кража, совершенная по предварительному сговору группой
лиц), ст. 178 (повреждение религиозных сооружений либо культовых домов), ст. 179 (незаконное содержание, осквернение либо уничтожение
религиозных святынь).
Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы,– заключил правоохранитель.
Напомним, в преддверии великого мусульманского праздника Курбан-байрам 15 октября в Крыму подожгли мечеть в селе Ровное/Карасан
Красногвардейского/Курманского района. Сгорела вся литература религиозного содержания, в том числе Кораны, намазлыкъ (коврики для намаза), от огня пострадали пол и стены. Здание мечети было отремонтировано всего несколько месяцев назад.
Предположительно, поджог был совершён около 6 часов утра. Накануне праздника двери мечети оставили открытыми. Местные мусульмане обнаружили огонь в 6:30 утра. Пламя потушили собственными силами.
Из-за этого инцидента люди были вынуждены совершить праздничный
намаз во дворе мечети.

У Криму виявили тіло мусульманина зі слідами тортур
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25298989.html
16.03.2014
У Білогорському районі Криму виявлено труп мусульманина, імовірно кримського татарина, зі слідами тортур. Про це повідомив голова Білогорського меджлісу Мустафа Асаба.
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За його словами, знайдене тіло чоловіка 35–40 років зі слідами насильницької смерті.
Поруч із ним були наручники, голова обв’язана клейкою стрічкою.
На тілі видимі ознаки катування та тортур. Викликали міліцію, тіло доправлене на експертизу.
Мустафа Асаба припустив, що, не виключено, це може бути чоловік,
який на початку березня пішов до військкомату, коли в Україні оголосили
часткову мобілізацію, і зник, але подробиці стануть відомі після проведення експертизи.
Точно відомо, що загиблий – мусульманин, уточнили джерела в місцевій міліції.

У Криму впізнали тіло жорстоко вбитого кримчанина,
який пішов до військкомату
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25300281.html
17.03.2014
Тіло, знайдене в Білогірському районі Криму, належить кримському татарину, зниклому на початку місяця, повідомив сьогодні голова
Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на прес-конференції в Сімферополі.
Тіло чоловіка впізнала дружина.
Ним виявився кримчанин Решат Аметов, який зранку 3 березня вирушив до військкомату через повідомлення про оголошення в Україні
часткової мобілізації і зник.
Військкомат Криму перед цим був захоплений російськими військовими і «дружинниками Криму».
Тіло знайдене зі слідами насильницької смерті. Поруч із ним були наручники, голова обв’язана клейкою стрічкою. На тілі видно ознаки катування та тортур. Справою займаються правоохоронці та юристи Меджлісу, повідомив Чубаров.
Він також попросив муфтія мусульман Криму аджі Еміралі Аблаєва
опікуватися родиною загиблого.
Правоохоронці Криму ніяк не коментують цей випадок.
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У Сімферополі поховали вбитого Решата Аметова
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25301609.html
18.03.2014
У Сімферополі на міському кладовищі «Абдал» сьогодні поховали
38-річного кримського татарина Решата Аметова, якого закатували невідомі.
Провести його в останню путь зібралося близько 2 тисяч осіб. Муфтій
Криму аджи Еміралі Аблаєв звернувся до мусульман і сказав, що жодне
зло не залишиться без покарання, і рано чи пізно винні у вбивстві будуть
покарані.
Разом із тим муфтій закликав усіх до терпіння, сказавши, що в ні якому разі не можна допустити сутичок і провокацій.
У вбитого залишилися дружина і троє малолітніх дітей, наймолодшому 2,5 місяці. На похоронах збирали гроші для допомоги сім’ї Решата.
Вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень.
15 березня в Білогірському районі Криму виявили труп кримського
татарина зі слідами насильницької смерті. Поруч із ним були знайдені
наручники, голова була обв’язана клейкою стрічкою. Загиблим виявився
38-річний Решат Аметов, зниклий понад тиждень тому.
Решат Аметов із Сімферополя пішов із дому 3 березня, сказавши родині, що йде до військкомату. Пізніше його бачили серед учасників акції
протесту проти анексії Криму Росією, звідки його, вочевидь, і викрали.
Справою займаються правоохоронці та юристи Меджлісу, повідомив
голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

У Сімферополі кримськотатарського хлопця побили за мову
Джерело: BBC
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/04/140409_ok_crimea_fight.shtml
09.04.2014
Мешканці сімферопольського мікрорайону Ак-Мечеть зібралися з приводу побиття 14-річного кримськотатарського хлопця, якого, як ствер306
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джують його родичі, побили за те, що він розмовляв по телефону рідною
мовою.
Інцидент стався ще 31 березня близько п’ятої години вечора, коли
хлопець повертався зі школи. Але широкому загалу про побиття стало
відомо тільки після зборів у середу, 9 квітня.
Мати хлопчика Асіє Муждабаєва розповіла журналістам каналу
ATR, що її син перебуває у стресовому стані. Він не хоче спілкуватися
з пресою.
За її словами, на нього напали двоє невідомих, які спочатку ображали його через національність.
«Вони казали, що Крим – це Росія, що Крим не для кримських татар.
„Вас всіх звідси гнати треба“. Коли мій син відповів, що їм треба вибирати
слова, то вони вдарили і повалили його»,– розповіла мати.
Лікарі діагностували у хлопця перелом носу і зробили операцію.
7 квітня його виписали. Батьки подали заяву до міліції. Мешканці мікрорайону обурені і вимагають в міліції знайти та покарати нападників.
Речник кримської міліції Ольга Кондрашова сказала ВВС Україна, що
поки нічого не знає про цей інцидент. Вона пообіцяла надати точну інформацію пізніше.

У колах ФСБ переважають прибічники
депортації кримських татар – Джемілєв
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25355107.html
19.04.2014
В колах ФСБ є думки про депортацію кримських татар. Про це, посилаючись на власні джерела в російських спецслужбах, заявив один з лідерів
кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в ефірі Hromadske TV.
«Існує думка: залишати чи не залишати кримських татар, домовлятися з ними чи не домовлятися, чи потрібно домовлятися на тих умовах,
які вони вважають можливими. Як нам повідомили, прибічників депортації та створення умов, які забезпечать максимально вихід кримських
татар з Криму, більшість. Є ті, хто вважає, що це зашкодить іміджу Росії»,–
сказав політик.
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Прояви ксенофобії значно посилилися і на побутовому рівні в Криму,
як зазначає Мустафа Джемілєв.
«Наприклад, ці так звані „казакі“ питають: „Коли ви поїдете? Адже вас
все одно будуть виселяти. Я хотів заселитися у вашу квартиру“. Це говорять гарні сусіди, які ходили одне до одного в гості»,– розповів кримськотатарський лідер.
«Діти починають нападати на кримських татар, особливо якщо вони
говорять своєю мовою: Ти чого, тут же Росія! Діти дітьми, але вони отримують цей дух удома. З-поміж кримських татар панує очікування чогось
нехорошого»,– додав він.

Джемилев заявляет, что в Крыму существует угроза
депортации крымских татар
Джерело: ИА 112.UA
http://112.ua/politika/dzhemilev-zayavlyaet-chto-v-krymu-suschestvuet-ugroza-deportaciikrymskih-tatar-50910.html
17.04.2014
(…) По его информации, депортация будет существенно отличаться от той, которая была осуществлена в 1944 году, под дулами оружия,
а, скорее всего, будет проводиться под видом политики выживания
крымских татар с полуострова, на подобие того, как это было после присоединения Крыма к России в 1783 году. (…)

Новая депортация крымских татар вполне возможна,–
президент центра «Туган Тел»
Джерело: ИА 112.UA
http://112.ua/politika/novaya-deportaciya-krymskih-tatar-vpolne-vozmozhna-prezidentcentra-tugan-tel-52169.html
21.04.2014
Новая депортация крымских татар из полуострова вполне возможна, считает Петр Шарафетдинов, президент Всеукраинского татарского
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культурного центра «Туган Тел». Об этом он заявил в эфире телеканала
«112 Украина».
«Депортация крымских татар вполне возможна. Сегодня уже детей
крымских татар выгоняют из школ, где не преподают на русском языке…
Нам говорят, вот когда вы уже уедете, нам ваш дом нравится…» – сказал
Шарафетдинов.
По его словам, во времена пребывания Крыма в украинской юрисдикции ничего подобного не было. «Будь ты крымским татарином, будь
ты украинцем, будь ты русским, будь ты поляком – все имели равные права»,– отметил он.
Шарафетдинов также добавил, что сейчас идет «обезглавливание»
крымско-татарского народа, поскольку его лидеров пытаются лишить
влияния в Крыму. В частности, недавно Мустафу Джемилева не пускали
в Крым, подобная ситуация произошла с Рефатом Чубаровым.

Крим: поліція непокоїться через прапор України
на будівлі Меджлісу
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25355536.html
19.04.2014
Державний прапор України на будівлі Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі став причиною візиту до будівлі представників
поліції, яка в окупованому Росією Криму замінює міліцію, повідомило в суботу Агентство «Кримські новини».
За повідомленням, член Меджлісу Різа Шевкієв, голова громадського
Фонду «Крим», якому належить будівля, відповів, що сам є громадянином
України, будівля належить громадській організації, тому причини претензій йому не зрозумілі.
Як повідомило агентство, поліцаї повідомили, що причиною візиту
став телефонний дзвінок від «небайдужих громадян», і попередили, що
прапор України на окупованій Росією території може стати причиною
провокацій і нападів.
Як мовиться в повідомленні, Шевкієв на це відповів, що стежити за
порядком, відвертати провокації і карати провокаторів і є завданням
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правоохоронців. Він нагадав, що для тих же правоохоронців, які раніше працювали в українській міліції, за попередні 23 роки незалежності
України не були причиною для візитів прапори Росії, які вивішували
в українському Криму.
Прапор України вивісили на будівлі Меджлісу з нагоди повернення
в суботу до Криму лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, який тривалий час очолював цей орган.
Джемілєв потрапив до Криму вперше від часу незаконної анексії півострова Росією. При цьому його деякий час намагалися не пропустити
через адміністративну межу регіону, посилаючись на «заборону на в’їзд»,
оголошену сепаратистською владою.

Крим: лідер сепаратистів погрожує Меджлісові
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25356102.html
20.04.2014
Призначений Москвою в. о. губернатора окупованого Криму Сергій
Аксьонов заявив у неділю, що прапор України на будівлі Меджлісу кримськотатарського народу все більше «переконує» його, що кримські татари – «провокатори».
У твітері він написав, повторивши офіційну версію результатів нелегітимного «референдуму», що «97% за Росію», й закликав кримських
татар, налаштованих проукраїнським чином: «Не подобається – їдьте
геть!».
«Якщо Меджліс і далі буде провокувати, то доведеться визнати цю
групу екстремістською. Вони провокують міжнаціональну ворожнечу»,–
заявив Аксьонов.
У суботу, з нагоди повернення до Криму, вперше з часу окупації півострова Росією, за словами лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, який очолював Меджліс донедавна, на будівлі провідної кримськотатарської організації підняли державний прапор України.
Це відразу викликало візит поліції окупаційної влади, яка заявила,
що отримала сигнал від «небайдужих громадян».
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У Криму напали на Меджліс через прапор України
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25356782.html
21.04.2014
У Меджлісі кримськотатарського народу повідомили про напад у понеділок на його будівлю місцевих проросійських сепаратистів через державний прапор України, що був вивішений на будівлі.
Як повідомила сайтові «Крим.Реалії» прес-секретар Меджлісу Ліля
Муслімова, нападники з лав незаконної так званої кримської «самооборони» увірвалися до приміщення, щоб зняти прапор України і встановити
натомість регіональний кримський.
При цьому до самої Муслімової, а також до вахтерки і бухгалтера, які
на час нападу були у приміщенні, нападники застосували силу.
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Вони також погрожували кримським татарам, починаючи від нецензурної лайки й закінчуючи заявами, що вони «надовго відправлять кримських татар до Узбекистану», повідомила прес-секретар.
За повідомленнями, нападники забрали знятий ними прапор України
з собою.
Після їхнього відходу представники Меджлісу скинули з будівлі вивішений нападниками кримський прапор, таким чином на ній залишився
тільки національний прапор кримських татар.
У неділю прапор України на будівлі Меджлісу став приводом для
призначеного Москвою в. о. губернатора окупованого Криму Сергія
Аксьонова заявити, що кримські татари – «провокатори» й мали б «їхати геть».
«Якщо Меджліс і далі буде провокувати, то доведеться визнати цю
групу екстремістською. Вони провокують міжнаціональну ворожнечу»,–
заявив Аксьонов у твітері.
Державний прапор України знову вивісили на ній у суботу з нагоди повернення до Криму, вперше з часу окупації півострова Росією,
лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, який очолював Меджліс
донедавна.
Це вже того ж дня викликало візит поліції окупаційної влади, яка заявила, що отримала сигнал від «небайдужих громадян».
Цей прапор зняли було з будівлі Меджлісу, побоюючись провокацій,
після анексії українського Криму Росією.

Прокуратура Криму попередила члена Меджлісу
через український прапор
Джерело: BBC
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/04/140426_hk_medzhlis_flag.shtml
26.04.2014
Через вивішений прапор України на будівлі офісу Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі, член Меджлісу Різа Шевкієв отримав
офіційне попередження від прокуратури Криму про неприпустимість
порушення Федерального закону Росії «Про протидію екстремістській
діяльності».
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За словами кореспондента ВВС Україна, 21 квітня цілий автобус бійців так званої кримської «самооборони» приїхав до офісу Меджлісу, щоб
зняти з будівлі український прапор.
Прес-секретар Меджлісу Лейла Муслімова каже, що вони встановили
драбину і замінили прапор Україна на прапор Криму, коли в офісі майже
нікого не було.
Різа Шевкієв є також головою благодійного фонду «Крим», на балансі
якого перебуває офіс Меджлісу.
Він повідомив ВВС Україна, що попередження, в якому пояснюється
процедура кримінальної відповідальності за порушення зазначеної статті, отримав офіційним листом, підписаним в. о. прокурора Криму Наталею
Поклонською.
В листі зазначено, що прапор України був встановлений «для пропаганди та публічного демонстрування, що послужило порушенню соціальної, національної ворожнечі і стало пропагандою винятковості».

Уже близько 5 тис. кримських татар були змушені виїхати
із Криму,– Джемілєв
Джерело: УНІАН
http://www.unian.ua/society/909069-uje-blizko-5-tis-krimskih-tatar-buli-zmushenivijihati-iz-krimu-djemilev.html
17.04.2014
Народний депутат України, перший голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що вже близько
5 тис. кримських татар були змушені виїхати із Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу
в Українському кризовому медіа-центрі у Києві.
«Вже близько 5 тис. кримських татар були змушені залишити свою
батьківщину. Вони оселилися здебільшого у західних областях України»,–
сказав Джемілєв.
За його словами, це найтяжчий удар для кримських татар, оскільки
впродовж десятиріч вони добивалися повернення на свою батьківщину,
а тепер змушений залишати свої землі.
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Крымских татар начинают увольнять с работы,– Джемилев
Джерело: УНИАН
http://www.unian.net/politics/909665-kryimskih-tatar-nachinayut-uvolnyat-s-rabotyidjemilev.html
18.04.2014
Крымских татар, которые проживают в Автономной республике
Крым и отказываются от российского гражданства, увольняют с работы.
Об этом в эфире «Общественного телевидения» рассказал народный
депутат Мустафа Джемилев, сообщает «Украинская правда».
«Ситуация в Крыму удручающая. На каждом шаге проверки документов. Люди не знают, что делать. Тех крымских татар, которые не хотят становиться гражданами России, по сути, заставляют, потому что если они
не будут получать российские паспорта, то они не смогут устроиться на
работу»,– сказал он.
«Тех, кто отказывается брать паспорта – уже начинают выгонять
с работы. Под вопросом также право собственности»,– рассказал Джемилев.

ГТРК «Крым» запретили транслировать Мустафу Джемилева
Джерело: QHA
http://qha.com.ua/gtrk-krim-zapretili-translirovat-mustafu-djemileva-135280.html
22.04.2014
СИМФЕРОПОЛЬ/АКМЕСДЖИТ (QHA) – С сегодняшнего дня запрещена трансляция в эфире ГТРК «Крым» лидера крымскотатарского народа,
народного депутата Украины Мустафу Джемилева. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Меджлиса крымскотатарского народа Лиля Муслимова.
Кроме того, по сообщению Лили Муслимовой, транслировать запретили и лидера Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова,
а также членов Меджлиса.
По словам директора Творческого Объединения крымскотатарских
программ ГТРК «Крым» Сеитисляма Кишвеева, руководство телеканала
установило «жесткую цензуру».
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– Я не могу работать в таких условиях, поэтому я вынужден уйти в
отпуск,– отметил директор крымскотатарской редакции телеканала.
Вместе с Сеитислямом Кишвеевым заявление об уходе в отпуск сроком на месяц подал главный редактор Творческого Объединения крым
скотатарских программ ГТРК «Крым» Шевкет Ганиев.
Эльвира Саранаева

Мустафу Джемілєва не пустили до Криму
Джерело: BBC
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/05/140503_dzhemilev_crimea_return_
ak.shtml
03.05.2014
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв каже, що
прем’єр-міністр Туреччини пообіцяв йому посприяти у скасуванні заборони на в’їзд до Криму.
В інтерв’ю «5 каналу» він сказав, що Реджеп Ердоган обіцяв йому вирішити це питання «мирним шляхом» з президентом Росії Володимиром
Путіним.
Пан Джемілєв, якого в суботу не пустили до Криму, а в п’ятницю – до
Москви, сказав журналістам, що ніхто з офіційних осіб не показав йому
документа, який би забороняв йому в’їжджати на півострів.
У суботу близько 5 тисяч татар зібралися, щоб підтримати пана
Джемілєва у Армянську, на кордоні Криму і континентальної України. Однак російські прикордонники не пустили його на півострів.
Коли пан Джемілєв пройшов через український контрольно-пропускний пункт і опинився у нейтральній зоні, озброєні військові та бійці
спецпідрозділів російської поліції не хотіли пускати їх до нього, повідомляє з Криму кореспондент ВВС Україна. Відбулась коротка сутичка.
Неозброєні кримські татари прорвали кордон військових, які почали
стріляти у повітря, і зустріли свого лідера скандуванням його імені та гаслом «Міллєт! Ватан! Кирим» («Нація! Батьківщина! Крим»).
Далі керівництво Меджлісу та Мустафа Джемілєв попрямували
у бік кримського кордону. Однак військові не пропустили їх, перекривши дорогу кількома блокпостами. Згодом пан Джемілєв відбув до Києва,
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а мітингарів, які підтримували його, російські прикордонники пропустили назад на територію Криму.
Керівник кримської міліції Сергій Абісов та колишній командир «самооборони», віце-прем’єр самопроголошеної республіки Крим Михайло
Шеремет заявили, що лідера кримських татар не допустили на півострів,
оскільки йому заборонений в’їзд.
В. о. голови Республіки Крим, входження якої у склад Росії не визнають Київ та західні країни, звинуватив кримських татар у провокаціях,
спрямованих на «дестабілізацію ситуації», та пригрозив суворою відповідальністю за російськими законами організаторам прориву через кордон.
Прокурор Криму Наталія Поклонська назвала протест кримських татар «незаконними публічними акціями екстремістського характеру». Вона заявила, що направила дві постанови в Слідчий комітет РФ та ФСБ для
кримінального переслідування учасників протесту. Організатором акції
вона назвала голову Меджлісу Рефата Чубаров.
Заборона чи папірець?
Напередодні лідера кримськотатарського народу, депутата Верховної Ради України Мустафу Джемілєва не пустили в Москву, звідки він планував вилетіти у Крим.
Потрапити на півострів повітрям зараз можливо лише через російську територію, однак прикордонники повідомили, що в’їзд до Росії йому
заборонений. Пан Джемілєв був вимушений повернутися до Києва.
Меджліс кримськотатарського народу через цю ситуацію зібрався на
позачергове засідання, на якому ухвалив рішення скасувати у суботу традиційні масові гуляння з нагоди національного свята Хидирлєз.
«Це цинічно та антигуманно – забороняти в’їзд на батьківщину людині, яка поклала життя, борючись за право перебувати на ній. Ми чудово
розуміємо, що сьогодні це може бути Мустафа Джемілев, а завтра – будьхто інший»,– сказав він. У Меджлісі назвали нісенітницею звинувачення,
озвучені владою.
22 квітня Мустафі Джемілеву при виїзді з Криму невідомі зачитали
і вручили акт про заборону на в’їзд на територію Росії до 2019 року. Він не
підписав документ про його отримання.
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Як повідомляла прес-служба Меджлісу, сам акт не має жодних підписів та печаток. Після того одні чиновники заявляли, що заборона чинна, інші запевняли, що це лише «папірець», який не має жодної правової
основи.
МЗС України та Туреччини висловили занепокоєння інцидентом. Україна вимагає скасувати заборону.
Мустафа Джемілєв від 1960-х років вів у Радянському Союзі дисидентську і правозахисну діяльність. Він 15 років відсидів у радянських
таборах, борючись за право свого народу повернутися на батьківщину
з місць сталінської депортації.
Очолюваний ним кримськотатарський національний рух досяг цієї
мети виключно мирним шляхом.
Днями низька громадських організацій Татарстану (Росія), зокрема
Рада старійшин, Татарський громадський центр та Меджліс татарського
народу висунули пана Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру.
Це вже третє висування його на цю престижну премію.
Енвер Абібулла

У Криму побили члена Меджлісу
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25375066.html
06.05.2014
У Сімферополі побили члена Меджлісу Абдурахмана Егіза і обшукали
його машину. Про це Радіо Свобода повідомив керівник відділу зовнішніх
зв’язків цієї організації Алі Хамзін.
За словами Хамзіна, це зробили люди у військовій уніформі після того, як Егіз відмовився пред’являти їм свої документи і попросив показати
їхні посвідчення.
Алі Хамзін припускає, що насильство проти кримських татар посилюватиметься з наближенням 70-х роковин від дня їхньої депортації
18 травня.
Учора один із лідерів кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв сказав, що не виключає силового розгону демонстрацій
кримських татар у день 70-х роковин депортації. За його словами, крим317
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ські татари планують проводити традиційні жалобні заходи, однак характер їх проведення може не сподобатися нинішній кримській «владі».
4 травня прокурор Криму попередила лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова про «неприйнятність ведення екстремістської діяльності» і пригрозила ліквідацією Меджлісу.
Меджліс відмовився визнавати анексію Криму Росією.

Крымские татары просят мировое сообщество
восстановить их права
Джерело: Крим.Реалії
http://ru.krymr.com/content/article/25389235.html
18.05.2014
В резолюции участников Всекрымского траурного митинга памяти
жертв депортации, который состоялся в воскресенье, 18 мая, в поселке
Ак-Мечеть в Симферополе, содержится обращение с призывом ко всем
демократическим силам, правительствам и парламентам государств,
международным организациям выступить гарантами восстановления
прав крымскотатарского народа и его свободного развития на своей
Родине.
В качестве первоочередных мер по восстановлению прав крымскотатарского народа участники потребовали восстановления историче
ской топонимики, принятия законов, гарантирующих представительство
крымских татар, избираемых самими крымскими татарами, в органах законодательной и исполнительной власти «Республики Крым».
Также в тексте резолюции содержится требование признать общенациональный съезд крымскотатарского народа – Курултай и формируемый им орган национального самоуправления – Меджлис крымскотатарского народа, представительными органами коренного народа
Крыма.
Отдельным одним пунктом в резолюции отмечено требование прекратить дискриминацию и репрессии по отношению к крымским татарам
по политическим, национальным и религиозным мотивам.
Сегодня в траурном митинге памяти жертв депортации в поселке
компактного проживания крымских татар Ак-Мечеть в Симферополе
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приняло участие более 15 тысяч человек. Из официальной «власти»
на митинге был замечен «вице-премьер» Крыма Ленур Ислямов.
На митинге также выступили президент Всемирного конгресса татар Ринат Закиров (г. Казань) и представитель Совета старейшин балкарского народа Кабардино-Балкарской Республики (г. Нальчик) Ахмад
Байсиев.

Кримським татарам загрожують переслідування
в «новому» Криму – правозахисники
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25395990.html
23.05.2014
Кримським татарам у «новому» Криму загрожують переслідування
й залякування, і їхнє майбутнє на анексованому Росією півострові непевне, заявила сьогодні міжнародна правозахисна організація Amnesty
International.
Незважаючи на обіцянки нинішньої фактичної «влади» Криму захищати права кримських татар, цей народ зазнає дедалі більшого насильства й дискримінації, заявив директор програм Європи й Середньої Азії
Amnesty International Джон Далг’юзен.
Як мовиться в заяві, російська влада дозволяє вільно діяти у Криму
збройним угрупованням, які стоять за брутальними нападами на кримських татар, а також залякує кримськотатарських лідерів, погрожує розпустити найвищий представницький орган кримських татар, Меджліс,
і обмежує їхнє право на свободу зібрання і висловлення думки.
Із Криму вже втекли до семи тисяч кримських татар, а ті, хто лишається, постають перед неймовірним вибором – відмовитися від свого українського громадянства і прийняти російське або стати «іноземцями»
на своїй власній батьківщині, заявили правозахисники.
Росія, незаконно окупувавши й анексувавши український Крим,
встановила на півострові свою «владу», яка здійснює там переслідування
проукраїнських сил – у першу чергу кримських татар, а також місцевих
українців.
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Російська влада намагається знайти спосіб
приборкання кримських татар
Джерело: Радіо Свободи
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25386703.html
16.05.2014
Напередодні відзначення 70 роковин депортації кримських татар
з півострова, російська влада намагається знайти спосіб приборкання
цього народу. В хід ідуть різні засоби: від підкупу до погроз та переслідувань. Одним з найдієвіших способів, на думку Кремля, є розділити кримських татар, адже поки що найголовніша сила цього народу була в його
єдності. Найбільш підступною, на думку кримських татар, тактикою
було використання проти них представників спорідненого народу – волзьких татар.
В День депортації, 18 травня, в Казані збереться кілька десятків активістів, які згадають про те, що 70 років тому війська Червоної Армії депортували з Криму близько 200 тисяч кримських татар. В результаті цієї
акції близько половини цього малочисленого народу загинуло. Незважаючи на культурну спорідненість цих двох народів, їхній історичний досвід
та політична орієнтація зараз зовсім різна. І це намагається використати
Кремль, щоб здолати опір окупації з боку кримських татар, розповідає багатолітній лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.
«Зараз вони намагаються масово вербувати прихильників з числа кримських татар. Це в них якось не вдається. Тому вони привозять
з Казані казанських татар. Є такий яскравий приклад казанського татарина в Криму віце-прем’єр міністр Рустам Теміргалієв. Його батько
також має якусь позицію. Але рекрутувати з числа кримських татар не
вдається. Тим не менше, робота з розколу триває»,– говорить Мустафа
Джемілєв.
За його словами, ще до анексії Криму Москва використовувала
офіційних осіб з Татарстану для того, щоб розірвати солідарність всередині кримськотатарського народу, який підтримував і зв’язок з Києвом,
і українську державність, і проєвропейський курс розвитку.
Кремль пропонував і інші заохочення – офіційний статус для кримськотатарської мови, квоти для кримських татар в органах влади, офіційне
визнання Меджлісу. Але нічого з цих хабарів не подіяло.
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Вплив – справа двостороння
Як говорить в інтерв’ю Радіо Свобода казанський політолог Рашит Ахметов, Москва застосовує давно перевірений метод: поділяй і володарюй.
Заради цього Москва вирішила використати близькість двох народів, які
давно вже обрали для себе різні політичні вектори розвитку. Він нагадує,
що на початку березня, коли прокремлівський президент Татарстану Рустем Мінніханов двічі відвідав Крим, це були перші контакти між кримськими та казанськими татарами на вищому рівні за два десятиліття.
Як вважає Рашит Ахметов, тактика Кремля, хоч і підступна, але може
мати неочікуваний позитивний ефект. Адже контакти не обмежуються
тільки представниками еліти Татарстану. Казанські татари, які давно відмовилися від ідей незалежності та змирилися з російськими реаліями
беззаконня і корупції, нині отримують приклад дій народу, що не пішов на
зраду національних та державних інтересів заради гарних обіцянок.
«Все одно залишається внутрішня спорідненість цих двох народів.
Все одно більшість казанських татар є на боці кримськотатарського народу. А вони показують моральний приклад того, що принципами торгувати
не можна»,– говорить політолог з Казані.
Одним з найбільших моральних авторитетів для казанських татар був
і залишається лідер їхніх кримських побратимів, Мустафа Джемілєв, якого
у квітні цього року кілька громадських організацій Татарстану висунули
на здобуття Нобелівської премії миру.
Матеріал підготували Марія Щур
та Alsu Kurmashev і Robert Coalson

У Сімферополі невідомі намагалися спалити мечеть
Джерело: Українська правда
http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/13/7028880/?attempt=1
13.06.2014
У Сімферополі невідомі намагалися підпалити мечеть РукъурчаДжамі. Про це повідомляє місцева журналіст телеканалу АТР Ельвіна
Сеітбуллаєва.


https://www.facebook.com/e.seitbullaeva
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«У Сімферополі в Луговому намагалися підпалити мечеть. Поруч лежали осколки пляшки від пива»,– написала вона.
Зловмисники кидали в мечеть коктейлі молотова.
«Усе це побачив один із кримських татар, який прийшов на ранковий
намаз»,– повідомила вона. «Вандалами була нанесена фашистська свастика на прилеглий паркан»,– додала вона.
Журналіст підкреслила, що це вже не перший напад на святині кримських татар.
Минулого року у Саках на Курбан байрам спалили мечеть, одразу наступного дня в Червоногвардійському.
«Міліція проводила експертизи. Але все безрезультатно»,– написала
вона.
Як відомо, кримські татари завжди підтримувалися в Криму проукраїнських настроїв і були проти проведення нелегітимного референдуму
про «незалежність Криму» і приєднання його до Росії.

Мечеть в Симферополе забросали
«коктейлями Молотова»
Джерело: Крым. Реалии
http://ru.krymr.com/content/article/25420466.html
13.06.2014
В пятницу, 13 июня, ранним утром, когда весь мусульманский мир
проводил одну из священных ночей Бераат, неизвестные забросали «коктейлями Молотова» мечеть в мкрорайоне Луговое Симферополя.
Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман
Крыма.
Как рассказал имам мечети Мухаммед Исламов, из записей камеры
внешнего наблюдения видно, что в 5 утра к мечети подошел один человек, одетый в светлое, в черных перчатках, на голове был капюшон, лица
не видно, на спине у него был рюкзак.
«По его манере совершения преступления, видно, что человек был
подготовлен, он ловко поджог „коктейли Молотова“, быстро кинул три
бутылки в мечеть и поспешно скрылся»,– отметил имам.
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В ДУМКе сообщили, что также вандалами была нанесена фашистская
свастика на близлежащий забор.
В «МВД» Крыма факт попытки поджога мечети сайту Крым.Реалии
подтвердили, сообщив, что в правоохранительные органы информация
поступила от имама мечети.
По информации пресс-службы «МВД» Крыма, возгорание мечети обнаружил сторож. Однако пожар потушили самостоятельно, без участия
МЧС. Огнем повреждены два окна.
«Данный факт действительно был, и он зарегистрирован. Сегодня
утром было обнаружено возгорание двух окон в мечети. Туда выехали представители руководства МВД, прокуратуры, МЧС, следственнооперативной службы. Сейчас проводится осмотр, опрашиваются жители. Собираются вещественные доказательства»,– сообщили в прессслужбе.
Здесь также отметили, что возбуждено уголовное дело по факту
умышленного уничтожения имущества путем поджога.
Эта мечеть страдает от рук вандалов не впервые: осенью 1998 года
злоумышленники разбили все окна в мечети, в августе в 2004 году стены
и минарет мечети были расписаны нецензурными словами.
Мечеть «Чукурча-джами» была построена на средства местного
крымскотатарского населения при поддержке Меджлиса и открыта
26 августа 1998 года.
На еженедельную пятничную молитву сюда приходит около
300 человек.

Невідомі захопили в Криму медресе разом з учнями
Джерело: Крим.Реалії
http://ua.krymr.com/content/article/25433384.html
24.06.2014
У селі Кольчугіно Сімферопольського району невідомі захопили
будівлю ісламського релігійного навчального закладу.
Про це сайту Крим.Реалії повідомив прес-секретар Духовного управління мусульман Криму, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Айдер Аджімамбетов.
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«За тими даними, що у нас є, в медресе прийшли невідомі люди, вони нічого не говорять. У медресе перебувають учні. Виходить, що вони
захопили будівлю разом з учнями. Все, що нам відомо, що вони там нібито
проводять обшук»,– розповів Аджімамбетов.

За його інформацією, представники невідомих, які захопили навчальний заклад, прийшли в місцеву сільраду, взяли двох понятих і вирушили
в медресе.
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На запитання депутатів кримських татар сільський голова відповіла,
що не розуміє в чому справа і навіщо прийшли ці люди.

Як повідомляє прес-служба Духовного управління мусульман Криму, люди в масках після обшуків вивезли замдиректора кримського
медресе.
«Обшукували все, що було в будівлі, в тому числі й особисті речі
дітей. Нічого підозрілого не знайшли,– повідомили в прес-службі.–
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Вилучили кілька комп’ютерів і вивезли заступника директора медресе
Айдера Османова.

Люди в камуфляжній формі з написами „Беркут“ представилися
співробітниками ФСБ Російської Федерації. Свої дії ніяк не аргумен
тували».
За інформацією ДУМК, в момент візиту «беркутівців» у медресе діти
спали.
На територію навчального закладу увійшли близько 30 співробітників служби.
У результаті обшуку вибиті двері, розбиті вікна медресе.
Близько 6:30 ранку невідомі також виламали двері в будівлі, де
мешкає заступник директора медресе с. Кольчугино. На той момент
там були Айдер Османов, його дружина і двоє дітей (дочка – 4 роки,
син – 11 місяців).
На місце події вранці прибув голова місцевого Меджлісу Азіз Садиков. Його впустили в будівлю медресе для того, щоб можна було переконатися в безпеці дітей.
Обшук тривав близько 5 годин: з 6:30 ранку до 11:30 години дня.
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Задержанного замдиректора исламского медресе
в Симферопольском районе отпустили
Джерело: Крым.Реалии
http://ru.krymr.com/content/article/25433734.html
24.06.2014
Заместителя директора исламского учебного заведения медресе
хафизов в селе Кольчугино Симферопольского района Айдера Османова спустя несколько часов отпустили, передает корреспондент Крым.
Реалии.
Как сообщали Крым.Реалии, после пятичасового обыска в учебном
заведении, педагога увезли в главное управление МВД в Крыму, где допрашивали около полутора часов. После чего, сообщив, что ничего подозрительного в исламском учебном заведении не нашли, отпустили.

Помимо медресе вооруженные люди нагрянули
с обысками в крымскотатарскую семью
Джерело: Крым.Реалии
http://ru.krymr.com/content/article/25433014.html
24.06.2014
24 июня в 6 утра около 20 людей в гражданском и в камуфляже,
с оружием разбудили громким стуком в окно крымскотатарскую семью,
проживающую в с. Кольчугино Симферопольского района.
Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман
Крыма.
По информации пресс-службы, неизвестные вломились в дом, в котором на тот момент находились муж, жена и трое детей. Семья спала.
Неизвестные провели тщательный обыск всего дома.
«Обыскивали подвал, чердак, каждую комнату, все детские вещи, литературу»,– говорит мать троих детей.
Семье сообщили, что ищут наркотики, оружие. Обыск продлился
3 часа: с 6:00 до 9:00 утра. После этого семью привели в местную медресе
хафизов. Причину не объясняют.
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Ранее в ДУМК сообщили, что утром в медресе в Кольчугино ворвались неизвестные люди в масках и произвели обыск исламского учебного заведения.
Как сообщила директор медресе Усние Асанова, неизвестные, ворвавшиеся в задние медресе с обысками в с. Кольчугино Симферопольского района, сотрудники ФСБ.
Проведение обыска директор школы связывает с подписанным
между главой Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским и лидером крымских татар Мустафой Джемилевым соглашением, в котором якобы говорится о создании центра экстремизма
в Крыму.
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Киев решили научить социал-тутовизму
Джерело: «Коммерсантъ-Украина. Online»
http://www.kommersant.ua/doc/2243631
29.07.2013
Вчера в Киеве лидер российского общественного движения «Реструкт», основатель проекта по поиску педофилов «Оккупай-педофиляй»
Максим Марцинкевич («Тесак») провел первый международный симпозиум по социал-тутовизму. «У вас тут зиговать не запрещено?» – первым делом поинтересовался господин Марцинкевич у аудитории, подавляющее большинство которой составляли парни школьного и студенческого возраста. «Зиг хайль!» – выкрикнули из зала около десятка
человек. Выбросив в ответ правую руку (на фото), господин Марцинкевич принялся рассказывать аудитории о своей идеологии – социалтутовизме.
Максим Марцинкевич обильно употреблял нецензурные выражения, а практически каждую его фразу аудитория встречала аплодисментами. «Общество и в России, и в Украине гниет, моральные
установки ничего не значат, а тот, кто сейчас платит налоги и работает на заводе,– овощ, нах…й никому не нужный»,– заявил господин
Марцинкевич.
По его словам, нужно работать лишь на себя и отказаться от ложных установок и зависимостей.
«Принято ходить на работу – а на…я? – задался вопросом он.– Я вышел из тюрьмы (отсидел 3,5 года за разжигание расовой вражды.– „Ъ“)
и зарабатываю на себя и свои проекты сам – на финансовых пирамидах,
на рекламе стероидов. Никаких офисов, начальников, мыслей о зарплате. Поэтому я свободен и могу делать все, что захочу». Он также призвал
присутствующих никому не верить, не пить, не курить, не употреблять
наркотики, «плевать на власть и общественную мораль».
После этого Максим Марцинкевич перешел к национал-социализму. «Социал-тутовики разлагают общество, чтобы строить национал-социализм»,– пояснил он, прохаживаясь перед аудиторией.
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В завершение лекции он сообщил, что, по его наблюдениям, в Украине «мало хачей и чурок». «А мы покажем, где они есть!» – послышались
выкрики из зала. «Чурбаны нах…й не нужны,– заключил Максим Марцинкевич, призвав также «отобрать избирательное право и водительские удостоверения у женщин».

Фото: Вячеслав Хрипун / Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ» главный социал-тутовик, в его планах распространить ряд своих проектов на Украину. Кроме того, он не исключил возможного переезда на ее территорию: «„Оккупай-педофиляй“ здесь успешно
действует, вероятны и другие проекты. А если я поймаю в России какогото министра-педофила и не успею опубликовать видео с ним, в то время
как он уже отдаст команду разобраться со мной, то не исключаю, что мне
придется переехать в Украину».
Вячеслав Хрипун
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Николаевские активисты «Оккупай-Педофиляй»
заодно решили побороться с наркоманией
Джерело: Преступности НЕТ
http://news.pn/ru/public/85925
07.08.2013
Николаевец, которого изобличили как «педофила», написал заявление
в милицию о том, что его избили.
В Николаеве «борцы с педофилами» заявили, что милиция помешала
им поймать очередного извращенца. Николаевская молодежь решила создать движение под названием «Антинаркотический спецназ города Николаева». Информация об этом размещена в одной из социальных сетей.
Так, целями новой организации определили: ограждение детей от
употребления наркотиков, установление контроля над распространением наркотиков в учебных заведениях, ведение пропаганды здорового образа жизни, сосредоточение внимания общественности на борьбе с наркотиками и выведение этой борьбы на уровень национальной идеи.
Судя по информации в социальных сетях, солидная часть «антинаркотического спецназа» состоит в николаевском отделении организации
«Оккупай-Педофиляй». Участники нового движения намерены проводить в Николаеве рейды по поиску наркоторговцев аналогичные «ловле»
педофилов, которую осуществляет «Оккупай-Педофиляй».
Кроме того, активисты собрались всерьез заняться спортом – они
планируют снять спортивный зал и закупить специальное протеиновое
питание.
Напомним, ранее в Николаеве избили активиста, который «охотился
на педофилов».

Ультраправі «тітушки» напали на профспілкового активіста
Джерело: «Пряма дія»
http://direct-action.org.ua/1661
14.09.2013
Ввечері 11 вересня на члена незалежної студпрофспілки «Пряма дія»
та активіста Громадського руху «Чесно» Павла Миронова у центрі Києва
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був скоєний напад. Павло отримав черепно-мозкову травму і наразі перебуває в лікарні. Троє невідомих напали на Миронова, повалили його
з ніг та почали бити ногами по голові. Після втручання перехожих вони
розбіглися. Свої обличчя нападники сховали хустками.
Незалежна студпрофспілка має всі підстави ввжати, що на активіста
напали бойовики-нацисти з молодіжного угрупування «С14», що «кришується» ультраправою партією ВО «Свобода». Також очевидним мотивом є профспілкова діяльність Павла, його принципова позиція та наполеглива робота в студентській профспілці та громадському русі «Чесно».
Нашого товариша впізнали в обличчя, адже його можна було побачити
на більшості студентських протестів з 2009 року, на студентських зборах
і акціях у Києво-Могилянській академії.
З того часу, як незалежна студпрофспілка «Пряма дія» брала участь
в успішних кампаніях проти введення «платних послуг» у вишах та нового закону «Про вищу освіту», проти «Прямої дії» регулярно вчиняються
провокації з боку членів та прибічників ультраправої партії, що наразі має
місця в українському парламенті. Профспілчани неодноразово отримували погрози, на них вчинялися групові напади.
Це вже друга атака за останні три тижні. 22 серпня двоє неонацистів
із закритими обличчями напали на активіста студентської профспілки
«Пряма дія» Богдана Білецького. Останній був госпіталізований зі струсом
мозку. Він вийшов з лікарні лише за три дні до наступного нападу.
Напади на наших друзів та товаришів є частиною ультраправого
насилля, яке заполонило вулиці країни останнім часом. Так, 19 червня
свободівці нападали на студентів у Києво-Могилянській академії. Під
корпусом університету студенти проводили пікет проти лекції депутатки
Ірини Фаріон в Могилянці. 8 червня 2013 року дописувач «Лівого берега»,
журналіст Георгій Ерман був оточений націоналістами біля метро Дарниця. Вони змушували його викрикувати націоналістичні гасла на камеру
та погрожували побиттям у разі відмови. 15 квітня 2013 був скоєний замах
на вбивство активіста Автономної спілки трудящих Влада Н. Нападники
застосували холодну зброю. Лише своєчасне втручання лікарів та перенесена ним операція врятували хлопця від смерті. 20 квітня 2012 року,
в день народження Адольфа Гітлера, київський журналіст і активіст Андрій Мовчан став жертвою нападу групи ультраправих. 8 грудня 2012 року
ультраправі, застосовуючи газові балони, скоїли напад на демонстрацію,
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присвячену захисту ЛГБТ. Того ж дня декілька учасників акції стали жертвами інших нападів правих радикалів. 1 грудня 2012 року в Тернополі відбувся напад на презентацію журналу соціальної критики «Спільне».
Незалежна студентська профспілка
«Пряма дія»

Нацисты из России тусуются в городе Добкина и Кернеса
Джерело: «Усе буде Донбас!» (блоґ юзера frankensstein на livejournal.com)
http://frankensstein.livejournal.com/449304.html
10.10.2013
От автора
Написал статью для сайта 2000. Давно хотелось донести до читателей этого ресурса, что националисты и фашисты бывают не только украинскими, как убеждены жители Юго-востока Украины, но и (о, ужас!) русскими. Вот только последних, почему-то, наши «антифашисты» не любят
замечать…
С легкой руки Партии регионов, а также различных пророссийских
движений и организаций, называющих себя антифашистскими, столицей фашизма в Украине безоговорочно принято считать Львов. В представлении жителей востока и юга Украины, никогда не бывавших в этом
городе, по улицам Львова едва ли не каждый день маршируют чернорубашечники, салютующие открытой ладонью от сердца к солнцу, а за русский язык могут запросто побить. Любая акция местных праворадикалов
с удовольствием освещается в российских СМИ и всячески тиражируется
в интернете с соответствующими комментариями. Между тем Львов в реальности и близко не производит столь угрожающего впечатления, как
в российских новостях. А тусовки настоящих нацистов, открыто симпатизирующих идеям Гитлера, регулярно происходят в других украинских городах, вот только «антифашисты» отчего-то упорно не хотят их замечать.
Причем, скорее всего, потому, что участвуют там не украинские националисты, а русские…


http://2000.net.ua/2000/forum/puls/94382
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Ни в украинской, ни в российской прессе, к примеру, не принято
писать о Харькове, который в среде ультраправой молодежи считается
своего рода фашистской столицей Восточной Украины и регулярно собирает соответствующие тусовки. Об этом факте журналисты или не знают, или сознательно его замалчивают, дабы не разрушать старательно
создаваемый миф о том, что Харьков – город пророссийский, а значит,
решительно отвергающий «коричневую чуму», носителем которой признан только запад Украины. Но на самом деле под крылом Добкина и Кернеса регулярно проходят такие представления, что Юрий Михальчишин
со своими хулиганами обзавидовался бы. И зажигают на них не столько
украинские националисты, сколько гости из России и Беларуси.
Несколько раз в год в Харькове проводятся фестивали «белого рока»
или «правой музыки» – концерты, на которых выступают группы, поющие
на соответствующую тематику. Кому-то может показаться, что такие события нынче случаются часто и повсеместно, но это не так. Ни в Донецке, ни в Луганске тусовок таких масштабов не бывает. А на харьковские
концерты съезжается правая молодежь со всей России – Ростов, Москва,
Санкт-Петербург, Белгород, Воронеж, география очень обширна.
Информация о подобного рода тусовках, как правило, не предается
широкой огласке и распространяется в основном между своими, через
социальные сети. Эти скрин-шоты из одной из закрытых групп «Вконтакте» позволяют составить представление об ареале проживания фанатов «белого рока» по-харьковски. Речь в обсуждении идет о концерте
«Memorial 2013», состоявшемся в Харькове 27 сентября. Мероприятие
было организовано в честь годовщины смерти Яна Стюарта – английского рок-музыканта, которого считают легендой «белого рока». Основанная им группа Skrewdriver в 1970-х годах исполняла сначала модный
в то время панк-рок, но позже основной тематикой песен стала идеология НС-скинхедов. Группа моментально стала популярной среди ультраправых группировок и оставалась таковой до самой гибели Стюарта в 1993 г.
Концерт правой музыки «Memorial 2013» проходил в харьковском
клубе «Жара», который, по некоторым свидетельствам, принадлежит
структурам Геннадия Кернеса – нынешнего мэра Харькова. По словам
знающих харьковчан, первоначально парк им. Артема, где находится
клуб «Жара», контролировался известным «регионалом» Василием Салы336
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гиным, однако позже перешел под контроль группы Кернеса. Учитывая
национальные корни последнего – мероприятие выглядело особенно
пикантно, впрочем, гостей из России едва ли интересовала национальность владельца клуба. На концерте выступали группы из Англии, Германии, Беларуси, России и Украины, многие из которых имеют статус легенд
правой сцены.
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Сложно однозначно сказать, почему именно Харьков стал местом
паломничества фашистов со всего СНГ, но можно предположить, что тому поспособствовал особый климат в этом городе. Судя по записям в тех
же социальных сетях – в Харькове есть влиятельные и небезразличные
люди, которые регулярно организовывают в город визиты нацистских
рок-групп и улаживают все недоразумения с правоохранителями. Благодаря им по городу периодически могут свободно гулять, скажем, такие
вот симпатичные москвичи (см. фото внизу).
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Описания правых концертов в прессе почти нет. Небольшой фоторепортаж о последнем выступлении в клубе «Жара» вышел только на сайте
«Полемика», но он, впрочем, достаточно красочно передает атмосферу
действа.
Куда больше информации можно найти в соцсетях и на форумах.
Там встречаются фотоотчеты и рассказы самих зрителей, побывавших на
харьковских концертах. Вот, к примеру, впечатления россиянина из Ростова-на-Дону, который ехал в Харьков автомобилем через Донбасс. Придорожный поселок Фащевка особенно приглянулся ребятам.
– Мероприятие было посвящено памяти Яна Стюарта Дональдсона
(гр. Screwdriver), можно сказать, «отца „правой“ сцены». Итак, заходим мы
неспешно в зал, и вдруг… Ба, да это же человек-легенда Luni (Михаэль
Регенер, солист группы LANDSER, после признания группы «преступной
организацией» (!) выступающий под названием Die Lunikoff Verschworung)
. Ну как было не кинуться фотографироваться, подобно сопливым фанаткам «Ласкового мая» с Юрой Шатуновым,– описывает ростовчанин впечатления от встречи с одним из музыкантов (forumrostov.ru).
Михаэль Регенер отсидел несколько лет в немецкой тюрьме за пропаганду нацизма и разжигание межнациональной ненависти, однако, как
видно, в Харькове чувствует себя вполне комфортно и горячо любим фанатами из России. Впрочем, на концерте он – не единственная масштаб339
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ная личность. Музыканты группы «Skrew you» также в почете – они играли
еще в той самой легендарной «Skrewdriver» вместе с Яном Стюартом.
Концерт «Memorial 2013», равно как и предыдущие харьковские мероприятия такого плана, прошел в веселой и зажигательной атмосфере. При этом зрители в зале не кричали «Слава Украине!» – они кричали
«Зиг хайль!» и салютовали музыкантам.
И вот тут мы подходим к самому интересному. Ведь понятно же, что
регулярное паломничество нацистов из ближнего зарубежья, а также
сама организация таких концертов не могут проходить без одобрения
городских властей Харькова, которые на словах являются пламенными антифашистами. Недавняя история с разрушенной мемориальной
доской профессору Шевелеву, казалось бы, призвана подтвердить этот
ярый «антифашизм» мэра Кернеса и губернатора Добкина. Однако при
ближайшем рассмотрении оказывается, что харьковская власть не терпит только украинских националистов, поощрительно относясь при этом
к русским нацистам, приезжающим в Харьков с флагами НСДАП.
Покопавшись в интернете, можно найти и другие подтверждения
этих предположений. Три года назад вся Украина обсуждала скандальные автомобильные номера Михаила Добкина, который с завидным упрямством нумеровал все машины, принадлежащие ему, номером 1488.
Журналистам удалось выяснить, что в автопарке Добкина таких автомобилей аж 5 штук.
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«Номер 1488 для своих авто Добкин покупает практически с маниакальным упрямством. Судите сами: из 24 автомобилей Харьковской области, которые имеют указанное сочетание цифр, семейству
Добкиных принадлежат 5, т. е. 20%! Черная Toyota Land Cruiser 2004 г. в.
АХ1488ВО зарегистрирована на родного брата губернатора Харьковщины Дмитрия Добкина. Черный Daimler Chrusler 2003 г. в. АХ1488ВН – на отца – Марка Моисеевича. Еще одна черная Toyota Land Cruiser 200 2008 г. в.
АХ1488 ММ – на самого Михаила Марковича. А обладателем аж двух авто
с приметными номерами стала бывшая супруга Михаила Добкина – Светлана: Mercedes Benz GL550 АА1488ВО и бежевый Volkswagen Multivan
2009 г. в. АХ1488СЕ»,– писал «Обозреватель» в 2010 г.
Любой, кто хоть немного знаком с идеологией современных неонацистов, прекрасно знает, что обозначает число 1488. Этот числовой код
свои люди прекрасно понимают во всех странах мира. Цифра 14 в нем
означает фразу из 14 слов (We must secure the existence of our people and
a future for white children), принадлежащую известному американскому
гитлеристу Дэвиду Лэйну, считающемуся идеологом современных наци
(получил пожизненный срок и умер в тюрьме в 2007 г.). А 88 – зашифрованное приветствие «Hail Hitler». Буква H – восьмая в латинском алфавите.
Совсем недавно УЕФА дисквалифицировала стадион во Львове из-за того,
что на нем присутствовал болельщик в футболке с этим числом. А в Харькове с ним разъезжает губернатор и его семья.
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Такие вот странные вещи происходят в первой украинской столице.
Причем при непосредственном участии граждан страны, которая претендует на статус главного мирового борца с фашизмом и затем будет
попрекать Украину за бесчинства своих же ростовчан и москвичей.
Денис Казанский

В Харькове антифашисты и националисты
обсуждают угрозу неонацизма
Джерело: ИА «Оплот-инфо»
http://www.oplot.info/content/v-harkove-antifashisty-i-nacionalisty-obsuzhdayut-ugrozuneonacizma
15.10.2013
Сегодня, 15 октября, в клубе «Оплот» стартовала открытая конференция-дискуссия: «Угрожает ли будущему возрождение украинского
неонацизма?».
Как сообщает корреспондент ИА «Оплот-инфо», на данный момент
на мероприятие зарегистрировались 126 человек.
Среди присутствующих – лидер общественной организации «Оплот»
Евгений Жилин, депутаты Харьковского городского и областного советов,
представители антифашистского комитета Харьковщины, представители
общественного движения «Украинский выбор», представители национал-социалистической партии, историки, ученые, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Афганистана.
14 октября исполняется 71 год со дня создания Украинской повстанческой армии (УПА). Некоторые политики предлагают отметить эту дату
на государственном уровне.
Представители политических сил и общественности выскажут свое
мнение по вопросу: «Стоит ли героизировать организации, которые признаны Международным Нюрнбергским военным Трибуналом коллаборационистами, а позже, 18 ноября 2012 года, Генеральной Ассамблеей ООН
принято резолюцию „О недопустимости определенных видов практики,
которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости“, которая
ратифицирована ВР Украины?»
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В Харькове память о жертвах Голодомора
почтили шествием в черных плащах
Джерело: «Харьков. Комментарии»
http://kharkov.comments.ua/news/2013/11/23/220852.html
23.11.2013
Шествие со свечами в память о жертвах Голодомора состоялось сегодня вечером в Харькове.
Как сообщает корреспондент «Харьков. Комментарии», в шествии
приняли участие около 50 человек – представители ультра-правых организаций, одетых в черные плащи с капюшонами. С зажженными лампадами они прошли от памятника Тарасу Шевченко, где сегодня проходила одна из акций в память об умерших, к Кресту жертвам Голодомора
в Харькове.
По дороге участники акции скандировали: «Слава Украине», «Пока помним – нация живет!», а также несли большой баннер с надписью
«За мертвых, живых и еще не рожденных – отомстим!». Придя к Кресту,
они почтили память умерших во время Голодомора минутой молчания.

Кроме того, в рамках акции проводился сбор средств в пользу политзаключенных. Как заявляют участники, в настоящее время «в отношении
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многих патриотов Украины проводятся репрессии, они находятся под
сильным давлением».
Во время акции за соблюдением порядка следили сотрудники милиции.

Нападение нацистов
на профсоюзных и левых активистов
на Евромайдане
Джерело: Сайт об’єднання «Боротьба»
http://borotba.org/napadenie-nacistov-na-levyh.html
04.12.2013
Только что на Крещатике было совершено нападение на активистов
Объединения «Боротьба», которые помогали Конфедерации свободных
профсоюзов Украины распространять агитационные материалы.
Активисты, которые находились в палатке Конфедерации свободных
профсоюзов, были атакованы более чем 30-ю нацистами. Нацистские боевики набросились на них с криками: «шавки» (так нацисты обычно называют людей с антифашистскими взглядами).
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Левому и профсоюзному активисту Александру Левину сломали нос,
Дениса Левина залили газом, Анатолию сломали ребра. Палатку КВПУ
порезали ножами. Нацисты сломали звукоусиливающую технику. Украли
генератор.
За происходящим наблюдал депутат Мирошниченко – одно из главных медийных лиц ВО «Свобода».
«Нас там чуть не убили»,– передал Денис Левин по телефону.
Пострадавшим оказывают помощь врачи скорой помощи. Все трое
будут госпитализированы.

УНС оголошує полювання на щурів
Джерело: Сайт «Национального Союза» (NASO.ORG.UA)
http://www.naso.org.ua/kharkov/904-uns-ogoloshuye-polyuvannya-na-schurv.html
21.01.2014
19 січня так званими «антифашистами» м. Харкова було анонсовано акцію «проти фашизму». «Антифашисти» збиралися прийти на мітинг
«Євромайдану» і там розповісти про загрозу «фашизму». Звичайно, не
треба бути великим інтелектуалом, щоб зрозуміти, що після прийняття
скандального пакету «антиекстремістських та антифашистських» законів
влада буде намагатися легалізувати дані законодавчі зміни. Ось секрет
появи «антифашистів» на «Майдані». Вони виконують завдання влади по
легалізації правових нововведень.
Харківські праві вирішили завадити цій провокації. Бійці УНС разом з активістами інших правих організацій організовано підійшли до
пам’ятника Т. Г. Шевченку, де саме збирався «Майдан». Яке ж було здивування молодих патріотів, коли до них підбігло кілька напівбожевільних
«євромайданців» та почали звинувачувати у, начебто, здійсненні якихось
провокацій, а оскільки патріоти жодних провокацій не робили (і не могли їх робити, бо тільки підійшли) їх почали звинувачувати у намірі зробити провокацію.
Основним аргументом, за яким ці особи визначили «намір провокації» було наступне: патріоти підійшли організованою групою. Нажаль,
певні ліберальні групи терпіти не можуть організованості, порядок
сприймають як щось ганебне. Кілька жінок похилого віку (розуміючи
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що бити їх не будуть) почали звинувачувати хлопців у різних нісенітницях (начебто вони нападали не «євромайданівців» та вони їх особисто
запам’ятали).
Далі було щось дивне. Коли ми пояснили хто ми такі і навіщо прийшли група «евромайданівців» стала на захисті так званих «антифашистів»
(лобістів інтересів влади).
Саме в цей час «антіфа» розгорнули свої банери, на яких було зображені портрети та прізвища вбитих (в основному російських
шовіністів, налаштованих вороже до України). Коли ж обурені патріоти почали «спілкуватися» з «антифашистами» (які на вимогу патріотів
прибрали банер) частина «євромайданівців» почали захищати «афапровокаторів».
Пояснення цього казусу достатньо просте: до лав народного спротиву з самого його початку затисалося багато провокаторів та лібералів, які займаються тим що підточують бойовий дух Майдану, а всіх
активних націоналістів оголошують провокаторами.
Хоча для повної об’єктивності слід зазначити, що більшість «евромайданівців» (особливо молодь) були привітними до націоналістів.
Український національний союз з самого початку «Майдану» виступив за рішучі дії та засудив ліберальне топтання на місці. Парламентська
опозиція та їх ліберальні поплічники оголосили полювання на відем, вишукуючи провокаторів у всіх активних патріотах.
Від сьогодні УНС оголошує полювання на шурів (покидьків, які хочуть злити народний спротив та перевести його у так зване «мирне
русло», просто пропіарившись на тому). Ми будемо виловлювати цих
«духовних педерастів» та судити за законом «українського народного
трибуналу». Той хто до початку «Майдану» стояв на антиукраїнських позиціях, а зараз, піддаючись політичній кон’юнктурі, хоче записатися до
лав народного спротиву (а такі покидьки є навіть серед так званих керівників «Майдану») є відвертим провокатором – їх буде покарано згідно
з умовами «революційної ситуація», яка склалася.
Бійці УНС, як ті, які від самого початку «Майдану» завжди були на
передовій, мають повне моральне право на здійснення цього суду. Слава Україні!
Прес-служба УНС
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Полтавські расисти створили свій паблік в соціальній мережі
Джерело: Інтернет-видання «Полтавщина»
http://poltava.to/news/27725/
23.04.2014
На сторінках групи йде цькування «чорнильниць» та поширюється
пропаганда расизму.
Нещодавно «Полтавщина» звернула увагу на групу Вконтакте «Чорнильниці України (Полтава)». Якщо хтось подумав про старі добрі чорнильниці, які перетворилися на антикваріат, то це не так. «Чорнильниці» – це дівчата, які зустрічаються та мають статеві стосунки із особами
іншої раси чи національності. У пабліку також часто «проскакують» антисемітські нотки.
Колись група расистів була заблокована, про що свідчить, наприклад,
наступний пост:
На жаль, перший наш паблік заблокували! Мотив – ми під фото ображали чорнильниць і т.п.! Чорнильниці зітхнули із задоволенням і подумали,
що вони залишені у спокої! Але ми тільки розігрівались! Скоро нові цікаві
проекти та звіти з них! База чорнильниць буде відновлена! Прохання поширювати паблік лайками репостами та коментами).
Але зараз їм нічого не заважає розповсюджувати такі заклики:
1. НЕ купувати у НИХ нічого!
2. НЕ здавати ЇМ житло!
3. НЕ продавати ЇМ нічого!
4. НЕ користуватися ніякими послугами від НИХ!
5. НЕ надавати ЇМ ніяких послуг, навіть за гроші!
6. НЕ брати ЇХ на роботу!
7. НЕ ходити на роботу до НИХ!
8. НЕ підтримувати відносини з НИМИ!
9. НІЯК і НІДЕ ЇМ НЕ сприяти!
Однак, найбільше вражають не расистські заклики, фото- та відеоматеріали. У пабліку йде цькування конкретних дівчат, які мали таку необережність, як зустрічатися із «НИМИ».
Придивіться в очі тварини на першому фото. На другому фото тварина в кепочці (дивує тільки чому не напис FBI, це ж класика…:)
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Розумна ж істота на першому фото вкрай розчарована своєю господаркою-підстилкою, і це видно з її очей. Навіть вона розуміє, що злягатися
з представниками не свого роду, хоч вони й будуть з родини кошачих, не
можна, бо в них або не буде потомства або воно швидко вимре і цим зведе
на нівець ті сотні тисяч років, протягом яких її рід виживав.
Або такі заклики щодо конкретних дівчат у соціальних мережах:
прошу, до всіх фотографій додавати посилання! прошу звернути увагу – в неї на сторінці є телефони) в інтернеті є сайти з бекоштовними
смскми) тицяємо клавіатуру і вперед))
До речі, серед зареєстрованих у групі полтавців ми знайшли й кілька знайомих нам людей. Окремі із них навіть інколи дають поради голові
Полтавської ОДА.
Довідково
До 2005 року рівень ксенофобії в Україні залишався порівняно невисоким і не перевищував її рівень в інших посттоталітарних країнах. Він
був меншим, ніж в інших країнах Центральної та Східної Європи – Болгарії,
Румунії, Польщі, Угорщині, Чехії, Словаччині, балканських країнах, і значно меншим, ніж в Росії. Але в 2005 році активізувалися різні молодіжні
неформальні об’єднання, діяльність яких спрямована на насильницькі дії
на ґрунті расової та національної ворожнечі, зокрема скінхеди («бритоголові»). Ці войовничо і агресивно налаштовані молоді люди, які часто використовували нацистську символіку, нападали на людей неслов’янської
зовнішності, як мешканців України, так й іноземців, в тому числі, вихідців
з Азії, Африки, Середнього Сходу, Кавказу – іноземних студентів, шукачів
притулку, біженців та іммігрантів, бізнесменів, туристів. Жертвами нападів
стали також декілька працівників посольств та представництва ООН, а також члени їх родин. Посольства США та Франції вмістили на своїх сайтах
попередження своїм громадянам щодо такого роду насильства.
Стаття 161 ККУ. Порушення рівноправності громадян залежно від їх
расової, національної належності або релігійних переконань.
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи
релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі
та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними
переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або вста349
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новлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання,
за мовними або іншими ознаками – караються штрафом від двохсот до
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або
без такого.
2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також
вчинені службовою особою,– караються штрафом від п’ятисот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі
на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без
такого.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були
вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки,– караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
Ян Пругло
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Чи залишиться в Криму Київський патріархат?
Джерело: «Флот України»
http://fleet.sebastopol.ua/articles/chi_zalishitsja_v_krimu_kijivskij_patriarhat/
№ 14, 23.04.2014 р.
Українська громада Криму та Севастополя висловлює занепокоєння
з приводу протидій функціонування культових споруд Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. За словами
архієпископа Сімферопольського та Кримського УПЦ КП Климента, в Севастополі призупинено функціонування церкви Священномученика Климента Римського, що діяла на території Навчального загону ВМС України.
Усі намагання архієпископа Климента зустрітися з представниками діючої
влади Севастополя виявилися марними.

Крім того, в селищі Перевальному Кримська єпархія Київського патріархату останнім часом відчуває психологічний тиск з боку представників Московського патріархату, а нещодавно, на Вербну неділю, молодики
в камуфляжі намагалися спровокувати конфлікт. У зв’язку з цим архієпископ Сімферопольський та Кримський Климент має намір звернутися до
Президента Російської Федерації з метою забезпечення вільного здійснення культових обрядів етнічними українцями Криму.
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Цікаво, що в березні поточного року радник Кабінету міністрів
АР Крим з питань оборони та безпеки полковник І. І. Стрєлков підписав
документ, згідно з яким всім органам державної влади Криму приписано
рішуче протидіяти спробам заволодіти майном та перешкоджанню діяльності церков УПЦ КП в Криму. Цей лист, за словами І. Стрєлкова, був погоджений з Патріархом Кирилом.

Влада Криму порушила свої гарантії
і розпочала репресії проти Київського Патріархату
Джерело: Церква.info (офіційний веб-сайт УПЦ КП)
http://cerkva.info/uk/news/visti/4772-arkhiepklyment-zaiava.html
25.04.2014
Кримська єпархія Української Православної Церкви Київського Патріархату заявляє про порушення діючою владою Криму попередніх письмових гарантій недоторканості парафій Київського Патріархату в Криму.
Висловлюємо своє занепокоєння з приводу протидії діяльності храмів
Кримської єпархії УПЦ КП. У Севастополі у Київського Патріархату фактично відібрано храм Священномученика Климента Римського на території Навчального загону ВМС України. Російські військові, що здійснюють
охорону, не пускають до храму настоятеля архімандрита Макарія (Щипакова), етнічного росіянина, колишнього військовослужбовця Військовоморського флоту, та його парафіян. Усі намагання керуючого Кримською
єпархією зустрітися з представниками діючої міської влади Севастополя
з цього та інших питань виявилися марними.
У Київського Патріархату фактично відібраний храм Покрови Божої
Матері у селищі Перевальному. На настоятеля протоієрея Івана Катькала
та місцевих вірян Української Православної Церкви Київського Патріархату чинять психологічний тиск представники УПЦ Московського Патріархату. На свято Входу Господнього до Єрусалима (Вербну неділю) молодики
в камуфляжі намагалися спровокувати конфлікт.
Зазначимо, що в березні цього року радник Кабінету міністрів Автономної республіки Крим з питань оборони та безпеки полковник Ігор
Стрєлков підписав документ, згідно з яким всім органам державної влади Криму приписано рішуче протидіяти спробам заволодіти майном
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та перешкоджанню діяльності храмів Української Православної Церкви
Київського Патріархату в Криму. Цей лист, за словами Стрєлкова, був погоджений з Патріархом Кирилом і є письмовими гарантіями влади Криму,
щодо недоторканості Київського Патріархату у Криму.
Враховуючи вищезазначене архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент від імені всієї Кримської єпархії Української Православної
Церкви Київського Патріархату звертається до Президента Російської Федерації Володимира Путіна з вимогою – забезпечити рівні права українцям Криму, вірним Київського Патріархату в Криму на вільне здійснення
молитовного і церковного життя, вільне сповідання Православної віри
та національно-культурних традицій.
Ми вимагаємо, аби Російська Федерація та влада Криму виконували
зобов’язання, в тому числі міжнародні, щодо дотримання прав людини
і громадянина, забезпечення свободи совісті та прав релігійних організацій, дотримання принципів неупередженості й рівності у ставленні влади
до релігійних організацій і етнічних груп.
Вимагаємо припинити утиски православних українців Криму та повернути громадам відібрані чи заблоковані храми. У зв’язку з фактичною
неможливістю молитися у храмі Священномученика Климента в Севастополі вимагаємо від Президента Російської Федерації Володимира Путіна
доручити міській владі Севастополя виділити Кримській єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату земельну ділянку для
будівництва типового храму та приміщення для тимчасового звершення
богослужінь.
Звертаємося до виконувача обов’язків Президента України, Голови
Верховної Ради – Олександра Турчинова, Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та складу Кабінету міністрів з вимогою захистити українців
і православних віруючих Київського Патріархату в Криму.
Зазначимо, що Верховна Рада України, ухваливши у другому читанні
15 квітня 2014 року Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»
значно ускладнила становище українців і громадян України в Криму, створивши спеціальний ускладнений режим для виїзду осіб віком від 16 до
60 років з кримською пропискою, що для більшості робить фактично неможливим виїхати з Криму на територію материкової України. Ці норми
необхідно переглянути.
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Звертаємося до міжнародних організацій та міжнародного співтовариства, міжцерковних та міжнародних релігійних організацій світу із закликом заступитися за віруючих православних українців Криму, бо каже
Христос: «Блаженні миротворці!». Будьте миротворцями і заступіться за
пригнічених та скривджених. Вимагайте від влади Російської Федерації
пояснень і припинення утисків Української Православної Церкви Київського Патріархату в Криму.
25 квітня 2014 року Божого
Архієпископ Сімферопольський та Кримський Клімент

Вчинено напад на храм Київського Патріархату в Криму
Джерело: Офіційний веб-сайт УПЦ КП
http://cerkva.info/ru/news/vesti/4947-napad-perevalne.html
01.06.2014
1 червня 2014 р. о 8 годині ранку в с. Перевальне у Криму до храму
Покрова Пресвятої Богородиці УПЦ Київського Патріархату, виламавши
двері, вдерлася група озброєних осіб кримінальної зовнішності, які була
наряджені, як козаки. Вони потрощили внутрішнє облаштування храму
та зайняли його, не допустивши настоятеля протоієрея Івана Катькала
до звершення служби. Коли прибув священик, погромники з лайкою напали на нього, розбили автомобіль. На захист свого пастиря виступили
парафіяни, які також постраждали від побиття нападниками. Зокрема
побої отримала вагітна жінка та дочка отця Івана, хвора на церебральний параліч.
На всі звернення до російської поліції в Криму спочатку не було жодної відповіді. Лише через три години прибули поліцейські, які, однак, стали на сторону нападаючих. Як бандити-«козаки», так і поліцейські пояснювали свої дії тим, що «Київський Патріархат веде антиросійську діяльність
і таким не місце у російському Криму».
На звернення керуючого єпархією архієпископа Клімента російська
влада Криму досі не відреагувала.
Очевидно, що напад на Покровський храм у с. Перевальне є спланованою акцією. Адже напередодні, у суботу ввечері, до отця Івана Катька356
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ла додому приїздив священик Московського Патріархату і вимагав добровільно «звільнити» храм, заявивши: «це твої останні дні в Криму».
Також за останні дні у Криму безслідно зникли три активісти української громади. Всі ці події викликають велике занепокоєння і побоювання,
що невдовзі подібні погроми та захоплення можуть статися й у інших
кримських храмах УПЦ КП.
У зв’язку з цим Прес-центр Київської Патріархії висловлює рішучий
протест проти насильницьких дій, вчинених проти храму, духовенства
і віруючих Київського Патріархату в с. Перевальне, АР Крим. Ми вимагаємо від російської влади в Криму покласти край утискам православних українських віруючих, а відповідальних осіб з числа нападників та поліцейських, які їм сприяють, притягнути до відповідальності.
Також висловлюємо протест проти тиску на громади Київського
Патріархату з боку духовенства Московського Патріархату. Враховуючи,
що Кримська єпархія знаходиться у складі УПЦ Московського Патріархату, очікуємо, що керівництво цієї Церкви засудить такі дії своїх представників і вживатиме заходів для недопущення повторення подібного
у майбутньому.
Просимо піднести молитви за вірних Київського Патріархату в Криму,
які зазнають утисків і гоніння.
Ми слідкуємо за розвитком ситуації та інформуватимемо про події
наших читачів.
Прес-центр Київської Патріархії
Березневе повідомлення стосовно того ж храму

КРИМ: Представники Московського Патріархату цікавилися
документами на храм УПЦ КП в Криму
Джерело: Офіційний веб-сайт УПЦ КП
http://cerkva.info/ru/news/vesti/4569-krym-news.html
19.03.2014
16 березня 2014 р. священик Московського Патріархату з Сева
стополя (як він відрекомендувався) разом з іншими особами завітав до
Покровського храму УПЦ Київського Патріархату в с. Перевальне, де також розташована українська військова частина. У розмові з настоятелем
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протоієреєм Іваном Катькалом він, серед іншого, почав цікавитися, чи
є документація на храм та погрожувати, що коли українські військові підуть з Перевального, храм «доведеться віддати». Настоятель та парафіяни розцінили цей візит як акт психологічного тиску на парафію.
Також досі невідомою залишається доля двох активістів української
громади Криму та парафіян Київського Патріархату Андрія Щекуна та Анатолія Ковальського. За непідтвердженими даними вони ув’язнені силовими структурами самопроголошеної кримської влади.
Опубликовал протоієрей Олександр Трофимлюк

Інформаційна війна проти кримських мусульман
переходить на практику – муфтій України
Джерело: Крим.Реалії
http://ua.krymr.com/content/article/25433810.html
Радіо Свобода
24.06.2014
У Духовному управлінні мусульман України «Умма» зазначають, що
в Криму розпочалася інформаційна війна проти кримськотатарського населення.
«Уже понад десять днів в інформаційній сфері нагнітається обстановка, було випущено серію статей, проведено прес-конференцію, на
якій представники релігійних та громадських організацій, а також „гості
з Росії“ відкрито звинувачували найавторитетніші мусульманські організації, муфтія Криму та заявляли, що начебто в Криму виник ісламський
екстремізм, який підтримує і фінансує Україна»,– заявив муфтій Духовного управління мусульман України, представник Ради духовних управлінь
і центрів мусульман України Саїд Ісмаїлов.
На його думку, ця інформаційна війна вже переходить у практичну
сферу, про що свідчить ситуація навколо медресе в селі Кольчугіне Сімферопольського району, де у вівторок правоохоронці здійснили обшук.
Він також звернувся до представників мусульманської спільноти
Криму, які, за його словами, виступають проти Меджлісу та муфтіяту Криму та намагаються розколоти мусульманську громаду, із закликом не вчи358
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няти таких дій проти своїх одновірців, особливо напередодні священного
місяця Рамадан.

На Житомирщині вандали «відділили» «уніатів»
від решти України
Джерело: «Католицький оглядач»
http://catholicnews.org.ua/na-zhitomirshchini-vandali-viddilili-uniativ-vid-reshti-ukrayini
03.08.2014
У смт. Вакуленчук, Чуднівського р-н Житомирської області невідомі
вандали розмалювали образливими гаслами паркан та знищили намальовану дітьми карту Україні, «відділивши» Галичину, Волинь, Закарпаття і Буковину від решти України та написавши на цій «відділеній» частині,
з якої домальовано, що капають краплі крові, «УНІАТИ», протиставивши
у цей спосіб греко-католиків решті України.

Як повідомив о. Роман Шкрібенець, парох греко-католицької парафії свв. Апостолів Петра і Павла у Вакуленчуку: «Це військовий городок
і тому по колу обнесений бетонним парканом. Добрих два місяці на паркані малювали свастики і гасла «геть бандерівців і мазепинців». Наша молодь постійно замальовувала, але писали знову. На закінчення «Веселих
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канікул з Богом» на нашій парафії діти на прощання із салезіанськими
аніматорами зі Львова вирішили розмалювати в’їзд у військове містечко
у кольори прапора. Через три дні, сьогодні вранці, побачили ці шедеври.
Це не перша спроба нападок на парафію УГКЦ».

Ймовірним натхненником є місцевий парох УПЦ МП о. Сергій Велімець, оскільки з опитаних греко-католицьким парохом жителів містечка ніхто не спромігся сказати хто ж такі уніати. Оскільки це слово використовується в середовищі московського православ’я для означення
греко-католиків, то не важко здогадатися, що саме з цього середовища
могло й прийти натхнення для цього варварського акту розпалювання
міжрелігійної ворожнечі.

У Криму порушуються права мусульман і УПЦ КП,
а на Донбасі припиняють існування єврейські громади,–
правозахисники
Джерело: Сайт РІСУ – Релігійно-інформаційна служба України
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/freedom_of_conscience/57753/
24.09.2014
В анексованому Росією Криму переслідування мусульман і православних Київського Патріархату набувають системного характеру.
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Про це свідчать результати аналізу ситуації з правами людини в Криму
впродовж березня–вересня 2014 року, оприлюднені в середині вересня
представниками Кримської польовий місії з прав людини. В іншому регіоні України – Донбасі, де Росія продовжує вести гібридну війну проти
України, практично припинили своє існування єврейські релігійні громади, повідомляє «Релігія в Україні» з посиланням на Рortal-credo.ru та Український Тиждень.
«Переслідування за релігійною ознакою набувають системного характеру. Найбільша кількість порушень свободи совісті і віросповідання
відбувається стосовно мусульман і православних Київського Патріархату»,– йдеться в повідомленні місії.
Крім того, правозахисники відзначають, що в Севастополі, Красноперекопську, Керчі та селі Перевальне закрили церкви Української Православної Церкви Київського Патріархату.
«На священиків Української Православної Церкви Київського Патріархату чиниться тиск з боку ФСБ Росії та місцевої влади. Низка заходів кримського уряду (обшук в мечетях і інших культових спорудах та навчальних
закладах мусульман, пошуки «забороненої», «екстремістської» ісламської
літератури, створення Таврійського муфтіяту як альтернативного Духовного управління мусульман Криму та ін.) здатні привести до загострення
ситуації і до прискорення процесу радикалізації в середовищі кримських
татар»,– йдеться в повідомленні.
Кримська польова місія з прав людини була створена 5 березня
2014 з метою об’єднати тих, хто незалежно від політичної позиції готовий
діяти для захисту прав людини на окупованому Кримському півострові.
Місія стежить за ситуацією в області прав людини, вживає дії з підтримки
верховенства права та сприяє різноманітним ініціативам в галузі прав
людини.
Кримська польова місія співпрацює з різними органами і інститутами Ради Європи та ОБСЄ, з Управлінням Верховного комісара ООН
з прав людини, а також з уповноваженими з прав людини як України, так
і Росії, і регулярно бере участь у підготовці звітів про ситуацію з прав
людини в Криму.
В іншому регіоні України – Донбасі, де Росія продовжує вести гібридну війну проти України, єврейські релігійні громади Донецька і Луганська практично припинили своє існування, оскільки багато євреїв
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покинули ці міста через військові дії, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-центр Всесвітнього форуму російськомовного єврей
ства (ВФРЕ).
Наприклад, синагога Донецька закрита з середини серпня 2014 року,
а рабин міста Пінхас Вишедскі з великою групою донецьких євреїв переїхав жити до Києва. В ВФРЕ уточнили, що за останні місяці тисячі євреїв
були змушені покинути схід України.
«Близько 100 єврейських біженців з червня проживають в приміському пансіонаті, обладнаному на кошти єврейської громади Києва (Цент
ральна синагога Бродського під керівництвом рабина Моше-Реувен
Асмана). Крім того, сотні євреїв тимчасово також проживають у рідних
і знайомих у Києві, Харкові та Дніпропетровську, переживаючи серйозні
фінансові проблеми»,– йдеться в повідомленні.
ВФРЕ відзначає, що серед єврейського населення України посилюється тенденція до репатріації в Ізраїль. За даними Єврейського агентства «Сохнут», репатріація за 2014 з Одеси до Ізраїлю збільшилася на 371%
порівняно з 2013 роком, з Харкова – зросла на 341%, з Дніпропетровська – на 263%, з Сімферополя – на 178%.

Озброєні люди в Горлівці викрали адвентистського пастора
з молитовного будинку під час причастя
Джерело: Сайт РІСУ – Релігійно-інформаційна служба України
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/freedom_of_conscience/57795/
29.09.2014
В суботу, 27 вересня, в Горлівці Донецької області, що знаходиться
під контролем так званої Донецької Народної Республіки (ДНР), в молитовний будинок адвентистів сьомого дня по вул. Горлівської дивізії 1, де
в цей час проводився обряд причастя, увірвалися люди в камуфляжній
формі, озброєні автоматами. Вони перервали богослужіння і змусили
молільників розійтися. Пастору Сергію Литовченку наказали закрити
приміщення церкви, примусили його сісти в одну з машин і відвезли в невідомому напрямку.
Нападники мотивували свої дії тим, що «це православна земля і на
ній немає місця різним сектам». Коли віруючі запитали у них, хто вони
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і на якій підставі це роблять, а також попросили пред’явити документи,
озброєні люди в грубій формі відповіли, що «це не ваша справа».
Керівництво Східної місії намагається з’ясувати місцезнаходження
викраденого пастора.
Церква адвентистів сьомого дня в Україні є офіційно зареєстрованою протестантською церквою, і в рамках благодійного проекту «Східний ангел» надає допомогу жителям, постраждалим внаслідок збройного конфлікту на сході країни. Віруючі збирають для потребуючих продукти, одяг, товари першої необхідності, проводять роботи з відновлення
житла. Про це повідомляє Відділ інформації Церкви адвентистів сьомого
дня в Україні.

У Ніжині на подвір’ї римо-католицького храму
вчинено акт вандалізму
Джерело: Інформ-агенція «Чернігівський монітор»
http://monitor.cn.ua/ua/style/26982
11.11.2014
Настоятель римо-католицької церкви апостолів Петра і Павла о. Юрій
повідомив про зруйнований церковний паркан та розбите скло на дошці
оголошень. Цей випадок не перший.
Священику й раніше вже доводилось ремонтувати дерев’яну загорожу. Проте, цього разу шкоди було завдано більше. Священик викликав
міліцію.
«Найбільша біда в тому, що ремонтую я його вже не перший раз. Скло на дошці оголошень б’ють вже вп’яте. Мабуть, комусь не подобався
розклад служб Божих. А паркан мені доводиться принаймні раз у місяць
підремонтовувати. Цього разу повалена велика частина паркану. Розбито
так званий шлагбаум»,– розповів о. Юрій.
«Кілька разів, коли я ловив на гарячому людей, які шкодили церкві,
ті часто признавалися, що шкодять через те, що це не є їхня церква. Я так
розумію, що власне ці слова є підставою вважати такі дії скоєнням злочину на релігійному підґрунті. Хтось їх вчить, що є якась не їхня церква. І це
є підставою, щоб шкодити нам. Хотілося б нагадати всім конфесіям, і щоб
пастори всіх конфесій роз’яснили своїм прихожанам, що таке Католицька
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Церква. І нехай пригадають для молоді і батьків, що Христос учив нас не
тільки любити своїх ближніх, але ще й любити своїх ворогів. Просто про
це треба пам’ятати, бо це є засадами моралі – любити навіть ворогів, якщо
ж уже нас вважають ворогами»,– розповів настоятель церкви.
Про це повідомляє Католицький оглядач.

Невідомий кинув два коктейлі Молотова
в храм Святого Миколая в Києві
Джерело: Офіційний інформаційний ресурс Української Греко-Католицької Церкви
http://news.ugcc.ua/news/nev%D1%96domiy_kinuv_dva_kokteyl%D1%96_molotova_
v_hram_svyatogo_mikolaya_v_kiiev%D1%96_72438.html
18.12.2014
18 грудня, вночі, о пів на другу, охоронець храму помітив невідому
постать, що йшла алеєю в напрямку храму. За словами охоронця, це був
16–17-річний хлопець середнього зросту. Він підійшов до дверей церкви і
кинув усередину два коктейлі Молотова.
Про це повідомив Департаменту інформації УГКЦ о. Ігор Онишкевич,
настоятель храму Святого Миколая, що на Аскольдовій могилі в Києві.
На щастя, вогонь вдалося загасити. Будівля храму не пошкоджена.
«Не знаю, чим керувався цей молодик, роблячи це, і хто його скерував на
таке «завдання». Однак нищити Божий храм – дикість»,– прокоментував
священик.
Душпастир каже, що громада подаватиме заяву до прокуратури та до
Печерського районного відділу міліції.
Додамо, що такий випадок не перший факт вандалізму щодо цього
храму.
Департамент інформації УГКЦ
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Смертный грех в обмен на евроинтеграцию
Джерело: «По правде говоря» (информационный бюллетень КПУ)
июнь 2013 г.
Украинские «евроинтеграторы» даже готовы продать душу дьяволу,
чтобы поскорее выполнить заказ своих хозяев и крепко-накрепко привязать Украину, как приблудную собаку, к воротам ЕС.
Сторонники евроинтеграции Украины, по всей видимости, окончательно потеряли совесть и всё время рассказывают украинскому народу о каких-то там европейских ценностях, ради которых мы все должны
рваться в Европу.
Когда Компартия, опираясь на серьезные экономические исследования, пытается перевести разговор от интеграции в наиболее важную для страны тему об экономических выгодах и преимуществах от
вступления в Евросоюз, когда коммунисты начинают оперировать конкретными цифрами и фактами евроинтеграторы от такого разговора
уклоняются.
Компартия неоднократно требовала провести в стенах парламента
общественную публичную дискуссию с привлечением экономистов и экспертов, чтобы народ Украины знал, что дает и что не дает нам с точки
зрения экономики и развития страны евроинтеграция и через сколько
лет Украину ждет сценарий Греции, Кипра, Испании. Власть и евроинтеграторы всех мастей всячески от конкретных цифр и от конкретного разговора спасаются бегством.
Однако требования Евросоюза все же вынудили украинскую власть
и «оппозицию» публично говорить в парламенте о тонкостях и нюансах
евроинтеграции. И о тех «европейских ценностях», о которых так любят
рассуждать наши политики.
Со стороны Евросоюза в адрес Украины выдвинуто жесткое и недвусмысленное требование законодательно отказаться от наших традиционных христианских ценностей, от народных традиций. Другими словами,
как хорошо подметили журналисты, «Гей-паровоз, вперед лети, в Европе
остановка»!
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Суть требований ЕС к Украине состоит в том, что без признания у нас
на законодательном уровне однополых браков, всех этих гей-парадов
и лесбийской любви Украине двигаться в Европу не дадут. Нас там с традиционной украинской семьей и традиционным славянским и христианским укладом жизни не ждут.
Интересно (хотя при этом позорно и стыдно) будет посмотреть,
как за эти требования ЕС будут голосовать нардепы от Партии регионов и от «оппозиции», от той же «Свободы». Все хорошо знают, что на
последних выборах эти партии получили серьезную поддержку со стороны церкви (ПР – от православной, «Свобода» от греко-католической)
и её прихожан.
Очень интересно, что после такого голосования за весь этот европейский Содом и Гоморру эти партии будут говорить своим верующим
избирателям, для которых однополые браки не просто неприемлемы,
а являются смертным грехом.
Компартия за этот позор точно не будет голосовать. И донесет до
избирателей, для которых традиционные семейные ценности являются приоритетом, результаты голосования по этому вопросу. Назовет
поименно тех депутатов, кто у нас в политикуме является сторонником
«клубнички».
Всем интересно посмотреть на «истинных патриотов», которые всё
время говорят об улучшении демографической ситуации и даже готовы
запретить аборты, но при этом голосуют за геев и лесбиянок. Может, они
с их помощью надеются справиться с вымиранием нации, с их помощью
увеличить рождаемость?
Требования Евросоюза к Украине – это позор для нравственных
и духовных устоев граждан нашей страны. Не слишком ли велика цена –
заплатить за мифическое членство в ЕС будущим наших семей, наших
детей, всех последующих поколений украинцев?
Гей-гей, в Европу!
Благодаря поддержке миссии ЕС и посольств ряда стран Европы
в Киеве 19 мая состоялся гей-парад представителей секс-меньшинств.
Суд запретил сторонникам однополых браков маршировать по Крещатику, но гей-парад все равно состоялся на набережной Днепра. Символично, что в шествии гомосексуалистов и лесбиянок демонстративно принял
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участие мэр немецкого города Мюнхена. Вот такие они, эти пресловутые
«европейские ценности», которые наши «евроинтеграторы» навязывают
украинскому народу…

Поверх цієї ілюстрації до матеріалу надрукований текст: «И партия власти, и её «оппозиция» рекламируют избирателям свою близость к православной церкви. Что теперь скажут им и святые отцы
и их паства?».
Украине фактически рекомендуется изъять из учебников и энциклопедий упоминание о том, что существуют такие понятия, как европеоидная, негроидная и иные расы, поскольку это, по мнению европейских
«либералов», ложная теория. Нет никаких негров.
А вот «гендерную идентичность», то есть существование мужчин,
чувствующих себя женщинами, или женщин, уверенных в том, что они
мужчины, следует подчеркнуть, как и существование всех людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
В «продвинутой» Европе извращенцы и их лоббисты из кожи лезут
вон, чтобы о педерастах, лесбиянках и прочих «нетрадиционных» упоминали в официальных документах как можно чаще. Тем самым в сознание общества будет настойчиво внедряться мысль, что их патология
это норма.
А раз норма, то и на все остальное они имеют право: на брак, на усыновление и удочерение детей, на пропаганду извращений, включая демонстрацию своей «особенности» на улицах.
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Представители сексуальных меньшинств обратились
за помощью в Евросоюз
Джерело: Газета «Коммерсантъ Украина», № 142 (1845)
http://www.kommersant.ua/doc/2276945
12.09.2013
Представители ЛГБТ-сообщества призвали Европейский союз не отказываться от требований, выдвигаемых Украине в рамках плана действий визовой либерализации. В частности, они требуют принять закон
о запрете дискриминации по признаку сексуальной ориентации во время
приема на работу. В профильном комитете Верховной рады заявляют,
что в стране существует дискриминация различных слоев общества,
и сосредотачиваться только на ЛГБТ нет смысла.
Представители Совета ЛГБТ-организаций, в который входит большинство организаций, представляющих права сексуальных меньшинств,
обратились с открытым письмом к руководству Евросоюза. Совет призвал ЕС не отказываться от требований, выдвигаемых Украине в рамках
плана действий визовой либерализации (ПДВЛ). Как известно, уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская
и несколько депутатов Верховной рады заявили о намерении посетить
Брюссель для того, чтобы убедить Европейскую комиссию освободить
Украину от обязательства принять изменения в антидискриминационное законодательство.
Напомним, сейчас на рассмотрении Рады находится ряд законопроектов, разработанных Кабинетом министров. В частности, предлагается
внести в перечень существующих дискриминационных признаков сексуальную ориентацию. Законопроекты разработаны в рамках выполнения плана действий по либерализации Европейским союзом визового
режима для Украины, однако против их принятия выступают как парламентское большинство, так и представители оппозиционной партии
«Свобода».
В письме ЛГБТ-организаций, в частности, говорится, что «если Украина выбирает европейское направление развития, она с самого начала
должна подкрепить его реальными делами». «Защита прав ЛГБТ и борьба против гомофобии является официально провозглашенной основой
внутренней и внешней политики ЕС. Прямой и явный запрет дискрими370
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нации по признаку сексуальной ориентации в трудовых отношениях является минимальным, но абсолютно императивным требованием законодательства ЕС.
Мы призываем Евросоюз не подписывать соглашение о либерализации визового режима, пока украинские власти не выполнят своих обязательств по обеспечению в стране минимальных современных европейских стандартов прав человека, в том числе и по отношению к своим ЛГБТгражданам»,– говорится в письме.
Представители ЛГБТ-организаций подтвердили «Ъ», что и в дальнейшем будут контролировать выполнение обязательств, взятых на себя Украиной в рамках сотрудничества с Европой. «Принятие антидискриминационного закона – одно из требований Европы, на которую Украина взяла
курс. Нельзя исключать защиту прав человека и рассчитывать только на
экономические выгоды и независимость от официальной Москвы»,– заявила «Ъ» член правления общественной организации «Инсайт» Таисия
Герасимова.
В парламентском комитете по вопросам европейской интеграции
данный вопрос комментируют крайне осторожно. «Вокруг этого вопроса
очень много спекуляций.
Одни говорят, что ЕС чуть ли не пытается разрушить институт семьи в Украине, а другие нагнетают вопрос относительно прав ЛГБТ, хотя
в стране более остро стоит тема дискриминации инвалидов или женщин.
Во всех странах такие законы принимались очень непросто. В первую
очередь следует признать, что в Украине существует проблема дискриминации самых разных слоев населения, и решать ее надо комплексно,
а не сосредотачиваться только на ЛГБТ»,– заявила «Ъ» член комитета Ирина Геращенко (УДАР).
Координатор программы «Гендерная демократия» Фонда имени
Генриха Белля в Украине Анна Довгопол полагает, что Европейский
союз вполне может прислушаться к мнению ЛГБТ-организаций Украины. «Европа считает, что права ЛГБТ – это права человека, и их должны
уважать наравне с правами всех остальных. Думаю, Европа будет настаивать на своих условиях подписания ПДВЛ, то есть на обязательном
принятии закона о запрете дискриминации в Украине»,– отметила госпожа Довгопол.
Артем Скоропадский
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Кейс 462
Джерело: Видання «На порозі. Становище ЛГБТ в Україні у 2013 р.» / Правозахисний
ЛГБТ Центр «Наш світ», Рада ЛГБТ-організацій України, Київ, 2013 р.
У середині жовтня 2013 р. у м. Харків Руслан зазнав нападу трьох
молодих людей у зв’язку зі своєю сексуальною орієнтацією. Ось як він це
описав (цитується мовою оригіналу):
«Я направлялся домой от друга и по дороге три парня напали на меня, повалили на землю и начали избивать, крича при этом „бей пидора“.
Я полз к дороге, потому что там ездили машины, кричал „на помощь“,
т. к. сам драться не умею. Мне помог прохожий парень, вызвал „скорую“
и милицию».
Напад на себе Руслан пояснив тим, що один з нападників знав про те,
що він є геєм.

Против гомо-мазо-педофилов.
В Киеве прошла акция против ЛГБТ-программы
на «Молодости»
Джерело: «Кореспондент.net»
http://korrespondent.net/showbiz/cinema/1620025-protyv-homo-mazo-pedofylov-vkyeve-proshla-aktsyia-protyv-lhbt-prohrammy-na-molodosty
28.10.2013
В воскресенье около кинотеатра «Жовтень» прошла акция протеста против демонстрации фильмов на ЛГБТ-тематику, которые входят
в конкурсную программу международного кинофестиваля «Молодость»
в рамках программы «Солнечный зайчик» (“Sunny Bunny”).
Протестующие, называющие себя Всеукраинской гражданской организацией «Батьківський комітет України», вышли в оранжевых строительных жилетах, с метлами и совками для того, чтобы «вымести мусор гомопропаганды с земли Киева», пишет газета «Сегодня».
Также среди несогласных были люди с плакатами «Избавим Украину
от мусора», «Остановим гомосексуальную евро агрессию!», «Украине не
нужно гомо-кино», «Остановите гомо-культуру сейчас!», «Нет гомосексуализации Украины, руки прочь от наших детей!».
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Кроме того, они сожгли у стен кинотеатра радужный флаг ЛГБТ-сообщества, афиши и проспекты кинофестиваля с рекламой «Солнечного
зайчика», а пепел выбросили в ящики с надписями «Мусор».

Протестующие сожгли ЛГБТ-флаг

После этого протестующие мыли тротуарную плитку, символически
очищая украинскую землю.
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Выступая перед участниками марша под стенами кинотеатра «Жовтень», сопредседатель «Родительского комитета Украины» Александр
Скворцов отметил: «Та грязь, которая вылилась на нас в рамках кинофестиваля, и которая рекламирует гомосексуализм, требует от нас большого
труда, чтобы очистить нашу страну. Сегодня мы должны смыть позор со
святой киевской земли. Гомосексуальной пропаганде не место в городе,
который является вторым Иерусалимом!».

Протестующие жгут плакат фильма «Кто боится Вагину Вульф?»

Также Александр Скворцов возмутился тем фактом, что официальным партнером фестиваля «Молодость» является Государственное агентство по вопросам кино.
«Государство не делает ничего, чтобы остановить пропаганду гомосексуализма. Знало ли Госагентство о программе „Солнечный зайчик“?
Сколько средств из государственного бюджета было потрачено фактически на гей-пропаганду?!»,– задается он вопросом.
Как сообщили «Корреспондент.net» пресс-службе «Молодости», Госкино действительно финансирует кинофестиваль, есть определенные
статьи расходов на него, однако целенаправленного выделения средств
на “Sunny Bunny” не существует.
Куратор программы «Солнечный зайчик» Леша Чащин сообщил, что
не наблюдал прошедшую акцию протеста.
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«Об акции мы узнали от администрации кинотеатра. „Родительский
комитет“ к нам никак не обращался. Я бы хотел пожелать им (протестующим – ред.) любви, а „Родительскому комитету“, и всем родителям Украины любить своих детей такими, какими они есть»,– сказал он.
По материалам: «Корреспондент.net», «Сегодня»
Фото: rodkom.org

Российский скинхед Тесак устроил беспредел в Украине:
побрил геев и выложил видео в Интернет
Джерело: «Сегодня»
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/Rossiyskiy-skinhed-Tesak-ustroil-bespredel-vUkraine-pobril-geev-i-vylozhil-video-v-Internet-472583.html
03.11.2013
Пойманные ребята танцевали медленный танец и плакали.

Скинхед. Приезжал в Харьков к своим единомышленникам, заодно и поиздевался над подростками. Фото: М. Марцинкевич.
В конце прошлой недели в Харьков приезжал российский скинхед
Максим Марцинкевич, который в определенных кругах больше известен
под прозвищем Тесак. Приезжал он не просто так: в Сети уже есть жуткие
видеоанонсы его разоблачений. Тесак поиздевался над двумя парнями,
которые, на его взгляд,– представители нетрадиционной ориентации.
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В одном из домов на Павловом Поле, недалеко от станции метро
«23 августа», Тесак и его единомышленники поймали двух парней, на
вид не старше 16 лет, которых приняли за гомосексуалистов. Они постригли несчастных – выбрили им волосы посередине и раскрасили голову во все цвета радуги, которая является символом представителей
ЛГБТ-движения.
На странице скинхеда в соцсетях есть три коротких видеоролика, на
двух из которых – танцы его жертв. На первом в кадре засветился и сам
Тесак, который танцует вместе с пойманными ребятами: скинхед стоит
между раздетыми по пояс юношами. Время от времени камера отклоняется в сторону, и тогда видно, что в комнате находятся еще несколько
парней. На следующем ролике пойманных заставляют танцевать медленный танец. Судя по комментариям под видео, песню исполняет сам Тесак,
при этом он успевает давать парням указания, как нужно двигаться. «Крутитесь вы, как крутятся в танце»,– говорит он. На видео видно, что один из
танцующих плачет.
По слухам, Тесак приезжал в Харьков на открытие организации своих единомышленников, чтобы «благословить» скинхедов на поимку извращенцев и рассказать об особенностях этого дела. Узнать подробности «сафари», как называют свою деятельность участники организации,
у Марцинкевича нам так и не удалось, поэтому для «Сегодня» действия
москвича прокомментировал его единомышленник Алексей Эйс – пресссекретарь российской организации, которая заявляет, что борется с «извращенцами». «Привлечь таких людей к уголовной ответственности весьма затруднительно, даже несмотря на мощную доказательную базу: переписку, запись телефонных переговоров и видео. Поэтому Максим обычно
действует по одной и той же схеме. Назначает встречу и появляется в самый пикантный момент, после чего либо отпускает, либо передает в руки
правоохранителей»,– уверяет Алексей Эйс.
Шок
Гость из Москвы уехал, а харьковчане на форумах продолжают бурно обсуждать его действия. Есть много горожан, которые поддерживают
поступки Тесака, но не меньше и тех, кого они возмущают. «Пусть у себя
в России зачистки проводит. Да еще и гомосексуалисты сомнительные,
им же лет по 15–16! А этот борец радуется, что, мол, какой он герой, поиз376
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девался над этими несчастными»,– недоумевают харьковчане, размышляя над тем, что Тесак сломал жизнь многим подросткам.
Большинство горожан возмущены тем, как можно радоваться унижению других людей. Мол, зачем вмешиваться в личную жизнь парней,
какой бы ориентации они ни были, если они никого не задевают и не нарушают законы. «Ну и пусть себе встречаются. Особенно если не выставляют это напоказ»,– говорит пользователь под ником TW. «Я, конечно,
против „голубых“, но и на такое издевательство над людьми невозможно
смотреть, их же банально жалко, такое унижение»,– говорит студентка
Ирина, подчеркивая, что Тесак мог поиздеваться над ребятами традиционной ориентации. «Можно заставлять их бояться, стыдиться своих поступков, но избивать и так далее – нельзя»,– считает студент Андрей.
Грозит тюрьма
Юристы советуют пострадавшим ребятам не медлить и написать заявление в милицию. «Если суд докажет, что обидчик имел при себе какой-то заранее заготовленный предмет, пусть даже электробритву, при
помощи которой он оскорбил парней, за хулиганство по нашему законодательству мужчине грозит до семи лет тюрьмы»,– уверяет адвокат Сергей Поздняков.
Орест Сухов

Украина: Новые издевательства Тесака
Джерело: Информационно-аналитический центр «СОВА»
http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/2013/12/d28532/
02.12.2013
В октябре 2013 года в Харькове (Украина) российский неонацист
Максим Марцинкевич (Тесак) издевался над теми, кого он счел представителями нетрадиционной сексуальной ориентации и выложил видео
издевательств в интернете. Кроме того, Тесак с «соратниками» совершили аналогичное нападение и на звезду ТВ-шоу «X-фактор» Александра
Богуна (родом из Севастополя). Видеоролики с издевательствами были
выложены в интернете.
Тесак вместе с «соратниками» затащили двоих молодых людей, которых сочли гомосексуалистами, в один из домов на Павловом Поле около
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станции метро «23 августа». Нападавшие выбрили подросткам волосы
посередине и раскрасили голову во все цвета радуги, которая является
символом представителей ЛГБТ-движения.
На странице наци-скинхеда в социальных сетях было опубликовано три видеоролика, на двух из которых – танцы его жертв. На первом
в кадре виден и сам Тесак, он стоит между раздетыми до пояса молодыми
людьми, которым на вид около 16 лет. Когда камера отклоняется в сторону, видно, что в комнате находятся еще несколько молодых людей. Еще
в одном ролике пойманных заставляют танцевать медленный танец. Судя
по комментариям под видео, песню исполняет сам Тесак, он же дает указания, как нужно двигаться.
По слухам, Тесак приезжал в Харьков на открытие аналога проекта
«Оккупай-педофиляй». Напомним, что группа «Оккупай-педофиляй» была организована в сети «ВКонтакте» Тесаком, чтобы через подставных
лиц «находить людей, подозреваемых в педофилии, ловить их, снимать
видеоролики, на которых эти люди подвергаются моральному унижению
и физическому насилию, и затем размещать видео» в интернете. Территориальные отделения «Оккупай-педофиляя» созданы более чем в 30 городах России, Белоруссии, Украины и Молдовы.
Также сообщается о нападении в Севастополе в октябре 2013 года
Максима Марцинкевича с «соратниками» на звезду ТВ-шоу «X-фактор»
Александра Богуна.
Адвокат потерпевшего Елена Херсонская заявила, что неонацисты
обвинили Богуна «в том, что он имел сексуальные контакты с несовершеннолетним», и заманили на встречу. После этого появилось видео, где
24-летнему певцу выбрили часть головы, разрисовали маркерами, заставили выпить кружку мочи, а еще несколько литров вылили на голову.
«Восемь головорезов издевались над тщедушным парнем почти три часа:
приставляли к голове пистолет, а к левому боку – нож»,– добавила адвокат. Под таким давлением певец признался, что якобы пытался склонить
к сексу 14-летнего мальчика.
Богун оставил заявление в Севастопольском управлении МВД, открыто уголовное производство по статье о хулиганстве.
Певец был госпитализирован – в результате пыток у него развилась
посттравматическая левостороння пневмония.
378

X.

ЛГБТ

Напомним, что Марцинкевич возглавлял межрегиональное общественное объединение «Формат-18», признанное экстремистским решением Московского городского суда от 20 декабря 2010 года. «Формат-18»
специализировался на изготовлении и продаже видео со сценами истязаний наци-скинхедами бомжей и азиатов-гастарбайтеров. Тесак был осужден в 2008 году за националистическую провокацию в клубе «Билингва»
в феврале 2007 года. В 2009 году он был вновь осужден за размещение
в интернете видео с инсценировкой повешения «таджикского наркоторговца». 31 декабря 2010 года закончился срок заключения М. Марцинкевича и он вышел на свободу, после чего занялся новыми «проектами»,
в том числе – проектом «Оккупай-педофиляй». В январе 2013 года власти
Латвии запретили Тесаку въезд в страну. В ночь с 15 на 16 февраля 2013 года Тесак был задержан в Минске после драки с антифашистами. В марте
дело против Тесака было закрыто.
Источники:
Российский скинхед Тесак устроил беспредел в Украине: побрил геев и выложил видео в Интернет // Сегодня (Киев). 2013. 3 ноября.
Российского скинхеда Тесака накажут за пытки над украинским музыкантом // Сегодня (Киев). 2013. 29 ноября.
**

Ради ЕС Азаров готов смириться с геями
Джерело: Новостное Агентство Харькова
http://nahnews.com.ua/radi-es-azarov-gotov-smiritsya-s-geyami/
21.12.2013
Украинский премьер Николай Азаров вовсе не против принятия закона о запрете дискриминации сексуальных меньшинств.
«Я за то, чтобы его приняли, и, так сказать, чтобы он нам не мешал»,– сказал Азаров в эфире «Шустер LIVE», имея ввиду, что закон поможет либерализировать визовый режим с ЕС.

http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/Rossiyskiy-skinhed-Tesak-ustroil-bespredel-vUkraine-pobril-geev-i-vylozhil-video-v-Internet-472583.html
**
http://www.segodnya.ua/regions/krym/rossiyskogo-skinheda-tesaka-nakazhut-zapytki-nad-ukrainskim-muzykantom-478594.html
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Однако не все считают так, как премьер-министр. По его словам, в парламенте Украины к этому закону отношение весьма неоднозначное.

Представители ЛГБТ пройдутся маршем по центру Киева
Джерело: «УКРАИНСКИЙ ВЫБОР»
http://vybor.ua/news/predstaviteli_lgbt_proydutsya_marshem_po_centru_kieva.html
10.01.2014
Представители сексуальных меньшинств собираются 11 января
пройти от Бессарабки до Майдана Независимости в Киеве и планируют
установить на «евромайдане» свою палатку, 10 января 2014 года сообщает УНИАН.
Об этом было сказано на пресс-конференции «Евромайдан: шанс для
всех быть услышанными и отстоять свои права».
«Мы поставим палатку на „евромайдане“ и будем стоять плечом к плечу с нашей демократической оппозицией до тех пор, пока в парламенте
не рассмотрят законопроект № 2342 „О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно прекращения и противодействия дискриминации в Украине“»,– отметили члены инициативной
группы по защите прав сексуальных меньшинств в Украине.
Отметим, что большинству украинцев чужды так называемые европейские ценности, которые навязываются украинцам против воли самих граждан. Ценности, которые ведут к уничтожению института семьи
и чувства нравственности.
Подчеркнем, что у киевлян представители секс-меньшинств не поинтересовались, хотят ли они видеть этот фарс на улицах своего родного
города.
Ранее сообщалось, что во время «евромайдана» представители
секс-меньшинств уже пытались присоединиться к шествию «евроактивистов», выступающих за европейские ценности. Однако по какой-то
причине были избиты самими националистическими «носителями европейских ценностей». Позже лидер «Свободы» Олег Тягнибок пообещал
представителям Европарламента не обижать представителей сексуальных меньшинств.
Источник: ukrpravda.ua, УНИАН
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Геи Украины угрожают «титушкам»
Джерело: сайт «Элита Страны»
http://kraina.name/articles/politika/63289-gei-ukraini-ugrojayut-titushkam/
27.01.2014
В ночь с 23 на 24 января «титушками» в Киеве был разгромлен известный гей клуб в районе станции метро «Крещатик». Порядка двадцати
человек ворвались в гей-клуб с битами и начали громить все подряд, сообщает телеканал ТСН.
Также они захватили несколько заложников. Как позже стало извест
но, ими оказались Игорь Шпилей со своим другом Андреем Демартино.
Захватчики стали издеваться над заложниками и заставляли их наглядно
продемонстрировать то, что привело их в гей клуб. В результате заложникам пришлось обратиться за медецинской помощью из-за множественных разрывов мягких тканей.
Лидер «Гей-форума Украины» Святослав Шеремет по этому поводу
заявил, что геи Украины не оставят данный факт в стороне и отомстят
всеми доступными для них способами.
Следует учесть, что Игорь Шпилей является известным продюсером.
Он занимался продюсированием Верки Сердючки, Ассии Ахата. Участвует и в политических проектах. В частности, ввел проект Льва Парцхаладзе
«Европейская столица». А в последние годы Шпилей являлся технологом
теневого штаба Партии регионов в Крыму.
Получается что «титушки» издевались над своими же?
Автор: Mihail Lefanov

У Києві, біля Майдану, вчинено напад на гей-клуб «Помада»
Джерело: ZAXID.NET
http://zaxid.net/news/showNews.do?u_kiyevi_bilya_maydanu_vchineno_napad_na_
geyklub_pomada&objectId=1314143
07.07.2014
У ніч на понеділок, 7 липня, група людей у балаклавах здійснила напад на київський гей-клуб «Помада», який розташований на вулиці Заньковецької, 6, неподалік від Майдану Незалежності.
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Про це повідомили у прес-службі ГУ МВС України в Києві.
Як повідомляється, 6 липня о 22:50 до міліції звернулася адміністратор одного з нічних клубів Києва із повідомленням про хуліганські дії невідомих осіб.
«На місці події, зі слів співробітників розважального закладу, правоохоронці з’ясували, що незадовго до виклику міліції до адміністративної
будівлі прийшло близько 15 осіб в камуфляжі та балаклавах і почали вчиняти протиправні дії. Перебуваючи біля центрального входу до нічного
клубу, невідомі кинули димову шашку та кілька петард. При цьому пошкодили фасад будівлі, вентиляцію та камеру зовнішнього відео спостереження»,– йдеться у повідомленні МВС.

Кадр з відеозапису (на сайті tsn.ua)

Потерпілих громадян немає.
Зібрані матеріали за цим фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і відкрито кримінальне провадження за ч. 1
ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).
Роман Ганкевич
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1. ДЕЯКІ ПОВІДОМЛЕННЯ З САЙТУ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Затримані грузини не змогли згадати
свої нові українські імена Максим та Костянтин
Джерело: Сайт Державної прикордонної служби України
http://dpsu.gov.ua/ua/about/news/news_2609.htm
21.10.2013
Напередодні вихідних в пункті пропуску «Шегині», що на Львівщині,
прикордонники Мостиського загону затримали двох чоловіків з підробленими українськими паспортами. Затриманими «співвітчизниками» виявились громадяни Грузії, які вдалися до заміни інформаційних сторінок
у своїх документах. Вибравши для себе українські прізвища та імена, під
час співбесіди ані вимовити їх, ані написати новоспечені Максим та Костянтин, не спромоглися.
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Ще двох інших мандрівників, вихідців з Туреччини, але без жодних
документів, було затримано за спробу порушення державного кордону
на ділянці відповідальності цього ж відділу. Чоловіки також намагались
дістатись Польщі, проте їх помітили жителі прикордоння та повідомили
про появу в селі незнайомців у прикордонний підрозділ.
Наразі всіх шукачів кращої долі затримано в адміністративному
порядку з метою встановлення осіб і з’ясування обставин правопорушення.
(…)

Замість Словаччини, двоє грузинів потрапили
до українських прикордонників
Джерело: Сайт Державної прикордонної служби України
http://dpsu.gov.ua/ua/about/news/news_2668.htm
29.10.2013
У рамках проведення спеціальних заходів з протидії нелегальній міграції прикордонники Чопського загону знову затримали «шукачів щастя»,
які намагались незаконно потрапити до країн ЄС.
Двох чоловіків, які рухались у напрямку Словаччини, охоронці держрубежу відділу «Ужгород» виявили заздалегідь. Коли невідомі наблизились до державного кордону на відстань близько 500 метрів, прикордонний наряд відразу їх затримав.
На запитання прикордонників про громадянство, правопорушники
повідомили, що є вихідцями з Грузії, але жодним документом підтвердити
свої слова не змогли.
Також «горе-мандрівники» вказали, що прямували до Словаччини,
а вже звідти планували дістатись до Великобританії. До речі, як зізнались
чоловіки, свій маршрут через українсько-словацький кордон вони планували за допомогою карти із Інтернету.
Правопорушників було доставлено до підрозділу з метою з’ясування
обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів.
Рішення про відповідальність перед законом та подальшу долю затриманих визначить суд.
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Троє суданців та восьмеро грузинів йшли до Словаччини
Джерело: Сайт Державної прикордонної служби України
http://dpsu.gov.ua/ua/about/news/news_2756.htm
11.11.2013
Трьох вихідців із Африки та вісьмох із Кавказу у минулі вихідні затримали прикордонники Чопського загону за незаконну спробу подолання
українсько-словацького кордону.
Порушників, які намагалися перетнути держрубіж на ділянці відділу
«Стужиця», виявили в ході пошукових заходів за інформацією, що надійшла до прикордонного відділу завчасно. Затримані – двоє жінок та чоловік,
відрекомендувались громадянами Судану, проте підтвердити це документально не змогли.
Інших сміливців, що пробирались через гори у напрямку Словаччини, за декілька годин затримали прикордонники відділу «Великий Березний». Спочатку мрії про країни ЄС позбулись 2 громадян Грузії, згодом
компанію їм склали ще 4 земляків. Жоден із затриманих не мав при собі
документів, які могли б посвідчити особу. Ще 2 грузинів, які прямували
через Карпати, зупинили прикордонники відділу «Гута» за кілометр до українсько-словацької межі.
Усіх правопорушників, яких загалом виявилось 11, було доставлено
до прикордонних підрозділів для з’ясування обставин правопорушення
та складання адміністративно-процесуальних документів. Рішення про відповідальність перед законом та подальшу долю затриманих визначить суд.
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До Варшави грузин, який вдавав із себе ізраїльтянина,
не потрапив
Джерело: Сайт Державної прикордонної служби України
http://dpsu.gov.ua/ua/about/news/news_2942.htm
13.12.2013
Учора в аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали одного з пасажирів, який прямував до Варшави. З’ясувалося, що чоловік надав для контролю підроблений паспорт громадянина Ізраїлю.
Вартові кордону помітили, що в документі замінено фотокартку власника, та встановили, що він насправді є громадянином Грузії. Сам мандрівник повідомив, що підробку придбав для того, аби потрапити до Канади,
з метою поліпшення своїх соціально-побутових умов проживання. Наразі
порушника передано представникам МВС України.

Завдяки налагодженій взаємодії на кордоні затримали підозрюваного у вбивстві
Джерело: Сайт Державної прикордонної служби України
http://dpsu.gov.ua/ua/about/news/news_2863.htm
13.12.2013
У минулі вихідні вдалося затримати особу, яка підозрюється у вчиненні злочину на території України, передбаченого ст. 115 КК України.
Орієнтування на 28-річного громадянина Азербайджану надійшло прикордонникам Сімферопольського загону від співробітників МВС.
За інформацією, чоловік після вчинення злочину намагатиметься залишити територію України.
Відразу перевіривши базу даних охоронці кордону встановили,
що даний громадянин вже перетнув кордон України в пункті пропуску
«Крим» на Керченській паромній переправі. Ще до отримання орієнтування він на законних підставах виїхав до Російської Федерації на поромі
в автобусі, який слідував у Краснодар.
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Відповідно до спільних планів взаємодії прикордонники негайно
проінформували своїх російських колег, які по прибуттю порому в пункт
пропуску затримали азербайджанця. Невдовзі його було направлено
в зворотному напрямку для проведення подальших слідчих дій.

Узбек привіз із Ташкенту майже 200 кілограмів насваю,
мигдаль та чай
Джерело: Сайт Державної прикордонної служби України
http://dpsu.gov.ua/ua/about/news/news_3000.htm
18.12.2013
Майже 200 кілограмів насваю виявили учора прикордонники Харківського загону спільно з працівниками митниці.
Товар знайшли у поїзді «Ташкент–Харків» у пункті пропуску «Харків».
Власником товару виявився 23-річний громадянин Узбекистану, пасажир
потяга. Жувальний тютюн він приховав під матрацами та в рундуках купе
одного з вагонів. Крім тютюну працівники пункту пропуску виявили також 50 кг горіхів мигдалю та близько 7,5 кг зеленого чаю.
На громадянина Узбекистану складений протокол адмінпровадження. Сума оцінки товару встановлюється.

2. ДІЇ ФУТБОЛЬНИХ ФАНАТІВ
В Киеве тридцать фанатов с ножами напали на англичан
Джерело: «КП в Украине»
http://kp.ua/daily/080913/412566/
08.09.2013
На Крещатике 30 человек напали на десятерых футбольных фанатов
из Великобритании и чуть не убили их. Нападавшие – украинцы. Свои лица они спрятали под капюшонами, а при себе имели ножи.
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– Мы приехали на матч сборных Англии и Украины. Пришли в кафе,
в котором часто отдыхали во время Евро-2012. Мы сидели в помещении,
один из наших друзей вышел покурить, к нему подбежала толпа в капюшонах, началась драка, мы выбежали к нему на помощь,– рассказал «Комсомольской правде в Украине» один из потерпевших англичан.
Скорая помощь госпитализировала в больницу троих иностранцев:
у одного парня – рана от удара ножом, у другого – разбита голова, его
ударили стеклянной бутылкой, у третьего – сильные ушибы. Украинцы не
пострадали.

Скорая помощь увозит потерпевших

Драка произошла перед кафе «Шато». Видны следы крови, передает
корреспондент «Комсомольской правды в Украине».
Милиции не удалось задержать зачинщиков драки. Все парни в капюшонах разбежались. Нет в милиции и заявления от пострадавших англичан.
Правоохранители, приехавшие на вызов, плохо знали английский
язык. Когда они общались с потерпевшими, то все время спрашивали их,
хотят ли они оформлять заявление или нет. Англичане растерялись и отказались, но, возможно, в больнице они напишут заявление.
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Матч сборной Украины и Англии состоится на НСК Олимпийской
10 сентября.
Александр Федченко
(фото автора)

ФАРЕ передали отчет по матчу «Металлист» – «Легия»
в УЕФА
Джерело: Sport.ua
http://football.sport.ua/news/240014
23.10.2014
Эксперты увидели неонацистскую символику на баннерах болельщиков.
ФАРЕ передали в Дисциплинарный комитет УЕФА отчет наблюдателей о проявлениях дискриминации и демонстрации неонацистской
символики болельщиками обеих клубов во время матча Лиги Европы
«Металист» (Харьков) – «Легия» (Варшава)**,– сообщается на официальной
странице организации в ВКонтакте.



FARE (Football Against Racism in Europe).

**

Матч состоялся на стадионе «Динамо» в Киеве.
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Как доказательство предоставлены фото флага батальона «Азов»,
который вывесили болельщики «Металлиста», а также баннер, который
вывесили фанаты «Легии» о том, что Львов принадлежит Польше.

Также к отчету добавили видео, на котором польские фаны поют
„Ruska Kurwa”.

Українському вболівальнику загрожує великий штраф
за расизм
Джерело: ТСН
http://prosport.tsn.ua/sport/ukrayinskomu-vbolivalniku-zagrozhuye-velikiy-shtraf-zarasizm-388787.html
29.10.2014
Стали відомі подробиці інциденту між футболістом донецького «Шахтаря» Алексом Тейшейрою і вболівальником на стадіоні імені Баннікова,
що трапився під час кубкового матчу «Шахтар» – «Полтава».
Наприкінці гри вболівальник обізвав Тейшейру «мавпою», а Алекс
у відповідь жбурнув у расиста м’ячем.
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Тейшейра та інші бразильці дочекалися, доки вболівальник-расист
покинув трибуну, і лише після цього продовжили гру.
Тепер «Шахтарю» загрожує штраф у розмірі 150 тисяч гривень.
І якщо ФФУ оштрафує клуб, то «Шахтар» у судовому порядку спробує
відшкодувати збитки за рахунок фаната-расиста.

ФК «Ворскла»: приезд харьковских «ультрас» всякий раз
превращается в кошмар для жителей Полтавы
Джерело: «Главное» (Харьков)
http://glavnoe.ua/news/n153627
04.11.2013
В футбольном клубе «Ворскла» вчерашние выходки и буйство «хорьков» на стадионе имени Бутовского в Полтаве, а также за его пределами,
уже восприняли как должное, и, даже, неизбежное.
– Фанаты «Металлиста» нас абсолютно ничем не удивили, поскольку подобный «перфоманс» – обычное явление со стороны харьковских
ультрас, которые отличаются особой фанатской изощренностью,– заявил в комментарии собкору «Главного» руководитель пресс-службы
ФК «Ворскла» Артем Лобанов.
По его словам, «культура боления» харьковчан зачастую проявляется в использовании различных видов пиротехники, дымовых шашек,
устройств с повышенным резонирующим шумовым эффектом, а также
сопровождается крушением сидений на стадионе и развязыванием потасовок, драк и провокаций.
– Отдельная тема – это предматчевое шествие харьковских болельщиков по улицам города, когда они демонстрируют открытую неприязнь
и вражду не только к своим визави – фанатам ФК «Ворскла», но и к рядовым жителям. Их появление в Полтаве, не побоюсь этого слова, наводит
ужас на местных горожан, в особенности на детей и их матерей, которые
попросту боятся в день матча с участием харьковчан выходить на улицу,– говорит Артем Лобанов.
Большинство из «молодчиков», принимающих участие в фанатских
бесчинствах, были изрядно подогреты алкоголем,– констатировал руководитель пресс-службы ФК «Ворскла». Поэтому, не удивительно, что они
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вели себя столь вызывающим образом. Всего, по словам Артема Лобанова, на стадионе имени Бутовского гости сожгли и сломали свыше 300 индивидуальных сидений, а остатки пожарищ из атрибутики ФК «Ворскла»
и пластиковых сидений коммунальная служба стадиона разгребала
вплоть до полудня сегодняшнего дня.
Напомним, во время матча между харьковским «Металлистом»
и полтавской «Ворсклой» болельщики харьковской команды откровеннно пропагандировали нацизм, фашизм и «великорусский шовинизм».

Фото с сайта клуба «Ворскла»

Украинских болельщиков в Харькове просят отказаться
от пиротехники и оскорбительных баннеров
Джерело: Цензор.НЕТ
http://censor.net.ua/news/255948/ukrainskih_bolelschikov_v_harkove_prosyat_
otkazatsya_ot_pirotehniki_i_oskorbitelnyh_bannerov
10.10.2013
Федерация футбола Украины и ФК «Металлист» просят болельщиков
отказаться от пиротехники и баннеров оскорбительного содержания во
время матча против Польши.
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Об этом говорится в совместном заявлении клуба и федерации,
опубликованном на сайте «Металлиста», передает Цензор.НЕТ.
«Федерация футбола Украины и ФК „Металлист“ убедительно просят вас (болельщиков – ред.) отказаться от использования пиротехники,
не бросать посторонние предметы на поле»,– говорится в заявлении.
Также болельщиков просят «уважительно относиться к участникам
игры, не проносить баннеры с оскорбительным содержанием… На стадионах нашей страны нет места проявлениям расизма и ксенофобии!»,–
заявили ФФУ и клуб.
Болельщиков предупредили, что на этом матче будут повышены
меры безопасности «в частности, в осуществлении контроля допуска
на стадион».

Харківські фани хочуть провести ходу
з червоно-чорними прапорами перед матчем
Україна–Польща
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.mobi/a/25134388.html
11.10.2013
Харківські футбольні фанати мають намір провести ходу від ДК ХЕМЗ
до стадіону «Металіст», де о 21:00 розпочнеться матч відбіркового туру
Чемпіонату світу між збірними України та Польщі.
«Наша мета – висловити підтримку нашій збірній»,– сказав кореспонденту агентства «Інтерфакс-Україна» у п’ятницю представник харківського
руху футбольних фанатів Ярослав Марченко.
За його словами, учасники ходи мають намір використовувати
не лише символіку кольорів української збірної, але і червоно-чорні
прапори.
Раніше ВО «Свобода» поширила заяву, що будь-які перешкоди у використанні прапорів Української повстанської армії (УПА) або інших патріотичних символів української історії під час футбольного матчу між
збірними України та Польщі 11 жовтня в Харкові, які чинитимуть правоохоронці або посадові особи, розцінюватимуть як дискримінацію українців за національною ознакою.
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У заяві також наголошувалося, що всіх осіб, які перешкоджатимуть
уболівальникам використовувати червоно-чорні прапори, іншу символіку та атрибути, притягатимуть до кримінальної відповідальності.
Дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення про те, що відбірковий матч чемпіонату світу 2014 року між збірними України та Польщі
з футболу 11 жовтня в Харкові відбудеться без глядачів.
Таке рішення було ухвалено на підставі рапортів арбітра та інспектора матчу Україна–Сан-Марино, що відбувся 6 вересня у Львові,
а також доповіді спостерігача організації FARE про расистські та дискримінаційні прояви, яких, на його думку, припустилися місцеві вболівальники.
3 жовтня стало відомо, що матч у Харкові відбудеться за присутності
глядачів, оскільки санкції ФІФА до Федерації футболу України за матч Україна–Сан-Марино були припинені (лише на один матч ) на час розгляду
апеляції української сторони.

Яя Туре: Сталкивался с расизмом и в Украине
Джерело: UA-Футбол
http://www.ua-football.com/foreign/england/526b993f.html
26.10.2013
Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, обвинивший болельщиков
московского ЦСКА в расизме, заявил, что и во времена своих выступлений за донецкий «Металлург» был очевидцем подобных проявлений нетерпимости.
«Расизм случается постоянно. Я играл в Украине, где тоже сталкивался с подобным. Но там его проявляли 2–3 человека.
Расизм случается не только в Восточной Европе. Это бывает и в других местах. Но почему-то расистские нападки случаются только в футболе. Этого нет, например, в регби или гандболе»,– приводит mtnfootball.
com слова Туре.
Напомним, что УЕФА начал расследование по поводу расистских оскорблений на матче ЦСКА – «Манчестер Сити».
Источник: Спорт-Экспресс
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На иностранных студентов в Одессе
нападают болельщики-скинхеды
Джерело: «ВЕСТИ»
http://vesti.ua/odessa/24957-v-odesse-inostrancev-izbivajut-skinhedy-v-sharfah
14.11.2013
Пострадавшие до сих пор боятся выходить на улицу.
Не успели улечься страсти вокруг событий в Бирюлево, как в эпицентре межэтнического скандала может оказаться Одесса. В минувший уикэнд произошло сразу несколько нападений на иностранцев, получающих
образование в одесских вузах.
Битва на Дерибасовской
Пострадавшие до сих пор боятся выходить на улицу, но «Вестям»
удалось пообщаться с несколькими свидетелями произошедшего. Ими
оказались обычные студенты – юноши по 18–19 лет, выделяющиеся только… смуглым цветом кожи. Ребята прогуливались по Дерибасовской
и увидели внушительную толпу в 40–50 человек. В результате короткой
потасовки три человека получили травмы, остальным удалось убежать.
«Я приехал сюда учиться, потому что Одесса всегда считалась мирным городом, однако после того, как на Дерибасовской за мной погнались скинхеды, я не могу нормально спать и есть, сижу дома, потому что страшно
выходить на улицу»,– сетует студент из Израиля Мухаммед Исса. К слову,
нападений на иностранцев в тот субботний вечер было несколько. Так,
израильтянин Абуэль Орво утверждает, что в субботу он был атакован
бритоголовыми на улице Новосельского. По словам парня, его спасли
крепкая дверь ресторана и мобильный телефон. «Их было 10–15 человек,
лица закрыты шарфами,– вспоминает он.– Начали оскорблять, обзывать
„черным“. Я понял, что дело плохо и бросился к ближайшему ресторану,
где меня укрыли местные охранники. После этого я позвонил друзьям,
и они очень быстро приехали, а скинхеды разошлись». Любопытно, что
обращаться в милицию пострадавшие не стали. Вместо этого они пришли
за помощью к правозащитнику Дагеру Салеху Мухаммеду, последний же,
в свою очередь, поставил в известность правоохранителей. «Речь идет
о трех студентах, которые пострадали от проявления расизма. Раньше
в Одессе такого не было, поэтому среди студентов эти случаи вызвали
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шок. Они хотели устроить митинг, но я уговорил их, что для этого нет повода. Милиция во всем разберется»,– говорит он.
Поклонники фюрера и… «моряков»
Правоохранители, в свою очередь, обещают разобраться в ситуации, но речь пока идет только… о хулиганстве. «Полученные данные
внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2, статьи 296 УК („хулиганство“),– сообщила „Вестям“ начальник прессслужбы городского УВД Татьяна Хмельницкая.– Потерпевшие сами в милицию не обращались, а почему-то решили обратиться к правозащитнику, который и пришел с письмом к нам. Информация будет проверяться,
обстоятельства – выясняться». Также правоохранитель добавила, что
в последнее время случаев нападения на иностранцев зафиксировано
не было. В то же время наш источник в городской прокуратуре уверяет, что факт нападения на иностранцев абсолютно реальный, и не первый. Это дело рук членов одной из националистических организаций,
являющихся, по совместительству, футбольными фанатами: «Ситуация
имела место 10 ноября. Все началось накануне игры „Черноморец“–„Севастополь“. Более полусотни фанатов прошли по улицам города, „зигуя“
и прославляя „фюрера“.
После матча молодежь распустили по домам, а „старички“ числом
около двадцати человек провели рейд по общежитиям Медина, Политеха, Стройки и Связи. В результате, были избиты четверо представителей восточной внешности». Так же наш источник сообщил, что ранее
нападение на иностранцев в Одессе случилось в сентябре, но они не
стали предавать случившееся огласке, а весной была проведена акция
протеста против присутствия в Украине мигрантов из стран Азии и Кавказского региона.
Бритые головы: «старикам» – от 18 лет
В среде футбольных фанатов «Черноморца» признают, что в последнее время скинхеды становятся все более активными. «Их долгое время
не было видно, а теперь снова начали появляться,– говорит один из фанатов со стажем Виктор.– Одним из их лидеров является Вано, близкий
товарищ покойного Максима Чайки.– Я сам недавно шел по Пушкинской
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и увидел толпу, человек под сорок малолеток, которые шли и „зиговали“.
В основном, подростки с бритыми головами, однако униформу сейчас
уже не носят. Все они были в обычной спортивной одежде и мало отличались от обычных болельщиков». К слову, информацию о юном возрасте
нынешних скинхедов нам подтвердили и в правоохранительных органах.
«Их „старикам“ от 18 до 24 лет, „молодежь“ – вообще дети»,– говорит наш
источник.
Ростислав Баклаженко

3. АНТИТЕРОРИСТИЧНА ОПЕРАЦІЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Матеріали про арешт журналіста Юрія Гукова
під час АТО
а) Спасти журналиста!
Джерело: Сегодня в Северодонецке (газета «Третий сектор», on-line–приложение)
http://svsever.lg.ua/2014/06/spasti-zhurnalista/
29.06.2014
ЛОО КИУ выражает глубокое беспокойство по поводу опасности,
которая может угрожать жизни нашего коллеги, журналиста из Алчевска
Юрия Гукова (журналистский псевдоним – Юрий Асеев).
В четверг нам поступила информация о том, что он арестован и якобы
содержится «в карцере» в штабе батальона «Айдар», в селе Половинкино
Старобельского района. Информация была проверена и подтверждена
несколькими источниками. После этого, в пятницу, мы обратились к исполняющей обязанности главы луганской облгосадминистрации Ирине
Веригиной и, через посредника, к руководству АТО в Луганской области.
Были получены разъяснения, что Юрий Гуков вступил в батальон «Айдар»
как доброволец, принял присягу. Как военнослужащий он якобы совер399
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шил воинский проступок, и в дальнейшем его судьбой будут заниматься
прокуратура, адвокаты и суд.
В связи с этим ЛОО КИУ прекратило дальнейшее выяснение обстоятельств – дабы не оказывать давление на следствие. А родственникам
посоветовали ехать в Сватово и добиваться встречи с Гуковым, чтобы выяснить обстоятельства дела и потребности.
Однако сегодня нам стала известной новая информация по этому
делу, в связи с которой требуется, по нашему мнению, незамедлительное
реагирование. Поскольку жизни Юрия Гукова может угрожать реальная
опасность.
Под арестом Юрий Гуков находится уже 5 дней и ему, по нашим данным, не предъявлено обвинение. К нему не допущены адвокаты, он не
может передать информацию о сути того, в чем его обвиняют, другим лицам. Включая членов семьи. Неизвестно, как с ним обходятся, нет данных
о состоянии здоровья.
При этом нам сообщили информацию о вероятной причине его задержания, для проверки которой у нас нет возможностей. Но которую
мы обязаны опубликовать, дабы снизить риски для безопасности нашего коллеги.
По этой информации, батальоном «Айдар» был задержан ополченец,
которого подвергли пыткам.
Впоследствии ополченец от травм, полученных при пытках, умер.
Юрий Гуков якобы пытался убедить своих однополчан не применять
к пленному мер, запрещенных международной конвенцией. За что и был
якобы арестован.
Проверить эту версию у командования АТО в Луганской области нам
не удалось, поскольку известный нам телефон офицера по связям с общественностью не отвечает.
А если эта информация соответствует действительности, то Юрию
Гукову может грозить реальная опасность: вдруг кто захочет избавиться
от свидетеля преступления.
В связи с этим мы обращаемся к правозащитникам Украины с призывом использовать все возможные каналы, дабы заставить власть Украины
в неотложном порядке обеспечить безопасность Юрию Гукову.
Правление ЛОО КИУ
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б) «Айдар» освободил алчевского журналиста Юрия Асеева
Джерело: Informator.lg.ua
http://informator.lg.ua/?p=5307
01.07.2014
Журналист из Алчевска Юрий Гуков, известный под псевдонимом
Юрий Асеев, только что освобожден из под ареста, о чем он лично сообщил informator’у. Юрий был добровольцем спецбатальона «Айдар». Несколько дней назад Гуков был арестован командованием батальона.
По утверждению Гукова, он стал свидетелем пыток пленного боевика, который в результате скончался от полученных травм. Юрий не поддержал коллег из батальона и требовал прекратить издеваться над заложником. За это, как утверждает Асеев, он и был взят под стражу. Комитет
Избирателей Украины ранее распространил информацию, что военнослужащие батальона могут убить Асеева как свидетеля.
При этом, командование батальона пока не комментировало ситуацию с Гуковым. Однако, источники в среде военнослужащих «Айдара»
говорят о том, что были веские основания для задержания Юрия. Подробности происшествия пока не разглашаются. Командование батальона
обещает в скором времени дать официальный комментарий относительно ареста Юрия Гукова и опровергнуть озвученную им версию.
в) Юрий Гуков обвиняется в хищении оружия и прицелов для СВД.
Заявление «Айдара»
Джерело: Informator.lg.ua
http://informator.lg.ua/?p=5358
01.07.2014
На странице батальона «Айдар» в Facebookе было опубликовано
официальное заявление, по поводу ареста Юрия Гукова. Его обвинили
в хищении оружия и прицела к СВД. Источник в батальоне опровергает
эту информацию.
«В СМИ началась кампания беспокойства по поводу бойца „Айдара“
Юрия Гукова. „Айдар“ официально заявляет – Юрий Гуков обвиняется

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1445251512410527&id=143052
6587216353

401

Злочини на ґрунті ненависті в Україні

в воинском преступлении, а именно в хищении оружия и прицела к СВД.
Идет следствие. Адвокат предоставлен. Отпущен под поручительство
родных»,– заявили на странице батальона «Айдар» в Facebookе.

Сегодня около 16:00 Гуков был освобожден, о чем он лично сообщил
Informator’у.
Как сообщил наш источник в батальоне «Айдар», поводом к подобным обвинениям стало то, что в машине Юрия нашли трофейный прицел
от СВД, который там оставил друг Юрия.
По словам источника, командиру батальона позвонил Генеральный
прокурор и сообщил, что по факту незаконного ареста Гукова возбуждено уголовное дело.
Напомним, что примерно 25 июня Юрий Гуков был арестован бойцами батальона «Айдар». Это событие набрало очень большой резонанс
в СМИ. Сам Юрий являться добровольцем батальона. По одно из версий,
которую подтверждает сам Юрий, его арестовали за то, что он выступил
против пыток бойцами «Айдар» одного из пленных, ставших причиной
его смерти.
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г) Боец батальона «Айдар», неделю просидевший в карцере,
говорит, что на него хотели «повесить» убийство
пленного сепаратиста
Джерело: CityNews (Новости Луганска и Луганской области)
http://www.citynews.net.ua/polit/34919-boec-batalona-aydar-nedelyu-prosidevshiy-vkarcere-govorit-chto-na-nego-hoteli-povesit-ubiystvo-plennogo-separatista.html
03.07.2014
Боец батальона «Айдар», журналист из Алчевска Юрий Гуков 7 дней
провел в карцере по обвинению в убийстве пленного сепаратиста по прозвищу «Батя», который командовал разгромленной в Счастье «9-й ротой».
Об этом нашему корреспонденту рассказал сам Юрий, которого на
днях освободили из карцера.
Сейчас Юрий находится на территории воинской части. По словам бойца, в прошлое воскресенье ему поручили допросить пленного командира
так называемой «9-й роты» ополченцев, которая была разбита в Счастье.
– Я взял бумагу и ручку. Со мной был караульный. Когда я зашел,
то увидел, что пленный в тяжелом состоянии – у него поломаны ноги.
Я недолго говорил с ним, дал ему закурить и вышел. Пальцем его не тронул,– вспоминает Юрий.
Гуков рассказывает, что, выйдя от пленного, стал требовать вызвать
к нему врача, однако никто этого не сделал.
Утром пленный умер, а вечером, как говорит Гуков, его вызвал комбат и спросил: ты чем его отравил? После этого бойца посадили в карцер – тесный подвал, куда позже кинули матрац.
В карцере Юрий объявил голодовку. Он требовал четкого ответа на
вопрос – в чем его обвиняют?
– Пленного якобы хотели обменять на Надежду Савченко, которая
в плену у сепаратистов. Батей занимался один из друзей командира. Гибель пленного – это серьезное нарушение. Одно дело убивать в открытом бою, а другое дело вот так человек умер,– рассказывает Юрий.
Гуков говорит, что его выпустили из карцера только после начавшейся шумихи в СМИ и после того, как в часть приехала его мать, которая
целый день простояла на улице в ожидании известий о сыне.
– Я надеюсь справедливого решения моего вопроса,– говорит боец.– Покидать батальон я пока не собираюсь. Правда, не знаю, как мы
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теперь вместе будем служить с комбатом, которому я выложил все, что
я о нем думаю. По-мужски поговорили. В нашем батальоне есть отличные
ребята, настоящие патриоты и воины, но есть и то, с чем я мириться не
намерен,– говорит наш собеседник.
Юрий вступил в батальон добровольцем. До этого работал в алчевских СМИ, занимался правозащитной деятельностью. Принимал участие
в задержании террористов в Новоайдаре, которые нападали на избирательные участки, а также в бою за город Счастье.
– Знайте – я никого не убивал и оружие не похищал! Гуманист, бля…
но ведь мы всегда должны оставаться людьми! даже воюя за свои идеи!
мы ведь не аборигены. Вчера освободили, вернули телефон, отдышался
и отзвонился, ситуацию описал – доказательств как говориться вагон!
спасибо всем кто беспокоился – я чувствовал вашу поддержку не имея
8 суток связи с внешним миром! никаких адвокатов и в помине не было! полный вакуум! 8 дней голодовки! это был так не по майдановски!!!
мать вашу!!! мы же строим новую Украину!!! не ребят!!! разберемся по
полной!!! Вчера вечером поставил перед руководством ультиматум –
седня он будет краснеть о том, что это было! ой тяжело ему будет!
повсплывали все – кто как относился! лакмус, бля!!! ладно – я крепкий…
Несмотря ни на что – Слава Украине! – написал вчера Юрий на своей
странице в Фейсбук.
Отметим, что в батальоне «Айдар» официально заявили, что Юрий
Гуков обвиняется в воинском преступлении, а именно в хищении оружия
и прицела к СВД.

ДНЕПРОПЕТРОВСК:
ЗА ВЫДАННЫХ АКТИВИСТОВ ПРЕДЛАГАЮТ ПЛАТУ
Джерело: Русская служба Би-би-си, Киев
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/04/140419_ukraine_dnepro_activists_
reward.shtml?print=1
19.04.2014
«Мой папа сдал двух сепаратистов и теперь у меня будет новый
планшет» – строчка из рекламного ролика, быстро набирающего
просмотры в украинском сегменте интернета.
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Сетевая аудитория на ура восприняла инициативу днепропетров
ских властей выдавать денежные премии за захваченных пророссийских
активистов и отобранное у них оружие. То, что вначале воспринималось
как шутка, оказалось вполне серьезным заявлением.
Верны и расценки – за каждого захваченного «сепаратиста» в Днепропетровске предлагают 10 000 долларов, за отнятый у пророссийского активиста автомат дают 1000 долларов и надбавляют за гранатометы
и пулеметы. Самый большой куш может сорвать тот, кому удастся освободить любое из захваченных на востоке Украины административных зданий – 200 000 долларов.
«Мы платим за мир»,– говорит заместитель губернатора Днепропетровской области Борис Филатов в разговоре с Русской службой Би-би-си.
Именно Филатов огласил эту инициативу местных властей. По его заявлению, это лишь противодействие лицам, которые вкладывают деньги
в дестабилизацию ситуации на востоке страны.
На войне как на войне
«Это не пиар-ход, не шутка. Мы люди серьезные и понимаем всю меру ответственности»,– говорит Филатов, добавляя, что местные силовики
будут проверять каждый сигнал и сообщение желающих получить награду, чтобы отмести провокаторов и хулиганов.
«Никто не хочет, чтобы, грубо говоря, к нам привели бомжа, невинного человека, и сдали его. Эта схема сейчас отрабатывается».
На вопрос о моральной стороне заместитель губернатора приводит
известный афоризм – «На войне как на войне».
«Это война, а войну нужно вести любыми доступными способами.
Мораль и этику тут нужно отбросить»,– отмечает Филатов. При этом
замгубернатора уверяет, что со всеми задержанными будут обращаться
строго в рамках закона, и инициаторы назначения награды ни в коем случае не призывают «сдавать скальпы».
Украинская пресса сразу связала это щедрое предложение с именем
Игоря Коломойского, губернатора Днепропетровской области и успешного бизнесмена.
В сети гуляют шутки, что захваченных «зеленых человечков» – предполагаемых агентов российских спецслужб – надо будет «сдавать» в филиалах Приватбанка, принадлежащего Коломойскому.
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В самом банке от этого быстро открестились, а днепропетровская
областная администрация на полном серьезе вывесила список пунктов,
где производится прием пленных и их обмен на твердую валюту.
Принимать задержанных будут на блок-постах, расставленных по
Днепропетровской области. Таких точек уже 26, рассказала пресс-секретарь штаба национальной обороны области Екатерина Чижик.
По ее словам, конкретные случаи сдачи людей или оружия пока не
зарегистрированы, однако сотрудники штаба «сбиваются с ног», отвечая
на звонки от населения, желающего помочь местным властям.
«Гуманное предложение»
Она отметила, что информация обрабатывается в круглосуточном
режиме. «Вы не представляете, нам даже звонили и говорили – закрывайте границу на выезд, дайте людям заработать»,– смеясь, отметила пресссекретарь.
В областной администрации Днепропетровска подтвердили, что
губернатор действительно участвует в этой программе на финансовом
уровне, однако кроме него на награду скинулись и другие бизнесмены
и состоятельные люди Донбасса.
Социальный психолог Олег Покальчук считает, что предложение
днепропетровских властей вполне укладывается в психологию населения постсоветских стран. Награда за поимку – один из известнейших
приемов западных боевиков и вестернов, что делает его понятным и приемлемым для населения, говорит Покальчук.
«Если мы говорим об этических рамках, то за последние несколько
месяцев, на фоне всех событий, они значительно расширились. Так что
это предложение выглядит гуманно – Коломойский же не предлагает
приносить ему уши сепаратистов»,– отмечает психолог.
Покальчук поясняет, что ход оказался действенным и для пророссийских активистов. Эту новую угрозу восприняли пусть и с иронией, но
она заставила людей задуматься, говорит эксперт.
«Они [пророссийские активисты] живут в собственном мирке, считают себя его центром. Назначение награды показало им, что есть и другой
мир за выдуманными границами, причем совсем рядом – в том же Днепропетровске»,– говорит психолог, отмечая, что упоминания о награде
часто проскакивают в радиопереговорах захватчиков зданий.
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«Охота на души славян»
В предложении властей Днепропетровска нет ничего необычного,
считает психолог. Людям предлагают исполнить свой гражданский долг
и при этом ещё и неплохо заработать.
Правда, Покальчук отмечает, что награды слишком велики: «Люди
просто не верят, что это реально, для востока это непомерные деньги.
Если бы награду снизили, то оно могло бы стать более действенным»,– заключил он. Сами сепаратисты встретили предложение областной администрации с гневом. «Коломойский объявил охоту на души славян»,– так
отозвался о назначенной награде один из лидеров активистов, удерживающих здание Донецкой областной администрации, Николай Солнцев.
В беседе с корреспондентом Русской службой Би-би-си он заявил,
что среди его единомышленников не найдется «предателей, способных
пойти на такое». При этом Солнцев призвал население отказаться от услуг «Приватбанка», принадлежащего днепропетровскому бизнесмену.
«Это ему [Коломойскому] ещё обязательно аукнется в будущем»,–
подытожил активист.
Темур Кигурадзе (Русская служба Би-би-си, Киев)

4. Дискримінаційна риторика на Євромайдані.
Реальний стан речей.
Можливі наслідки пропаганди, пов’язаної
з протестними акціями в Україні
а) Заява щодо дискримінаційної риторики на Євромайдані
Джерело: Центр інформації про права людини
http://humanrights.com.ua/223-zaiava-shchodo-dyskryminatyvnoi-rytoryky-na-yevromaidani
[08.12.2013]
Ми, громадські та правозахисні організації, журналісти, активісти,
студенти, наукові співробітники, дослідники – занепокоєні наявністю на
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Євромайдані дискримінаційної риторики, яка лунає в промовах спікерів,
під час звернень зі сцени. Прикро констатувати той факт, що ресурс
«вільного мікрофону», який дає змогу висловлюватись усім, хто має що
сказати – подекуди перетворюється на ефективний інструмент поширення «мови ворожнечі» (“hate speech”) до мирних протестувальників.
Наведемо лише декілька прикладів: в перші дні Євромайдану, українська блогерка та активістка – Олена Білозерська говорила про «вибіркову толерантність»; 23 листопада «вільний мікрофон» був наданий
виступаючій Діані Камлюк, котра зверталась до громадян на площі з антисемітськими та расистськими гаслами.
Мова ненависті може призвести до зростання агресії серед учасників протесту і навіть до проявів насилля, що стане на заваді цілей
майдану.
Так, 4 грудня на активістів Конфедерації Вільних Профспілок України
було скоєно напад (тілесні ушкодження та псування майна), передумовою
до нападу стала публічна заява виступаючого на сцені майдану**, котрий
назвав активістів «провокаторами» та дезінформував протестувальників,
вказавши на наявність у останніх партійної символіки.
Люди, які виступають на майдані за європейський вибір, представляють різні етноси, національності, мови, релігії, сексуальну орієнтацію
та стать, соціальні стани та переконання, і тому публічна риторика Майдану має поважати права кожного заради об’єднання зусиль усіх учасників
мирного протесту.
Але сьогодні Майдан стає небезпечним для тих груп населення, в бік
яких лунають дискримінаційні вислови та гасла.
Ми просимо організаційний комітет Євромайдану виробити рекомендації для публічних виступів зі сцени, про які періодично має
нагадувати ведучий і відповідно реагувати (робити зауваження) або
вже не давати мікрофон таким промовцям. Учасники Євромайдану – різні!
Але всі вони обирають європейські цінності і бажають Україні процвітання в сім’ї вільних, демократичних європейських народів.


http://youtu.be/Nhv00eH8zMs

**
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б) «Жидов нам не надо»: лидеры Майдана
и перспективы антисемитизма в Украине
Джерело: Девятый канал (Ізраїль)
http://9tv.co.il/news/2014/01/16/167195.html
16.01.2014
Муж киевлянки Оксаны Добрянской – специалист хай-тека, 14 января пошел на Майдан, чтобы записаться волонтером. Далее цитирую
из блога Оксаны: «Им руководило простое желание: готовить еду для
людей, кормить тех, кто стоит за свободу и демократию. Поднялся на
второй этаж в оргкомитет (слева, регистрация волонтеров). Пока ждал,
познакомился с людьми – из Черкасс, „Свобода“. К мужу подошел мужчина лет 48–50, спросил: „А ти не жид часом?“ Муж сказал: „А что, это
проблема? Есть ограничения?“ И тут ответ: „Ця революция не для жидив.
Жидив нам не треба“. Вот такая вот демократия. Вот такая реальность.
У меня нет слов, чтобы выразить свое возмущение и негодование».
В комментарии к этому сообщению Оксана написала: «Это именно
нацизм. Тупой, нецивилизованный. Неевропейский».
Майдан за свою полуторамесячную историю протестов дал примеры как высокого благородства, так и примитивной ксенофобии. Можно
вспомнить, как в новогоднюю ночь–2014 депутат Богдан Бенюк, второй
номер партии «Свобода», выступил на сцене Майдана в роли Жида, показав образ еврея через призму самых отвратительных антисемитских
стереотипов.
Надписи и карикатуры против евреев стихийно появляются на Майдане, причем никто из трех лидеров оппозиционных партий публично не
осудил это. Как все это совмещается с «европейскими ценностями», о которых громко говорят на Майдане,– никому не известно.
Эту проблематику отслеживает и анализирует кандидат наук социальных коммуникаций Александр Курбан – доцент кафедры рекламы
и PR Киевского университета им. Б. Гринченка. «Политические месседжи
юдофобского типа, которые транслируют некоторые национал-патриотические партии в Украине – это способ выделиться, соригинальничать,
спозиционироваться. Всерьез о таких вещах руководители успешных
политических общенациональных проектов говорить не могут»,– уверен Курбан.
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Фото: Эдуард Докс

Александр Курбан считает, что использование «Свободой» антиеврейских заявлений, намеков и грубых шуток – это своеобразная игра,
которая имеет словесный, но не реально-практический характер. «В Украине не любят крови и серьезных конфликтов. В самый пиковый момент
противостояния на Майдане было больше криков, шума и толчеи, чем реальных столкновений. Так же произойдет и в случае, если будут призывы
к погромам – они нереальны, на мой взгляд»,– говорит Курбан.
Почему же другие лидеры оппозиции,– Кличко и Яценюк,– никак
и никогда не выступают против радикальных идей и высказываний своих партнеров по оппозиции из «Свободы»? Александр Курбан отвечает
на этот вопрос достаточно нелицеприятно: «Двум упомянутым лидерам
невыгодно наступать на горло „Свободе“. Вступать в конфликт с союзниками по Майдану ни Кличко, ни Яценюк не будут. Пока они вместе на
Майдане, они будут закрывать глаза. Это политика, в которой своя логика
и своя «мораль».
При этом киевский эксперт надеется, что в ходе будущих президентских выборов–2015 в Украине «дальше отдельных антисемитских
заявлений и отдельных проявлений (в семье не без урода) дело не
пойдет». «Мне не нравятся все эти ксенофобские демарши Тягнибока
и Ко. Но пока они имеют место в виде „а поговорить“, опасаться нечего.
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Их нужно презрительно и демонстративно игнорировать. Но как только
они перейдут грань условности и начнут системно действовать, тогда
их нужно будет наказать по всей строгости закона!» – подчеркнул Александр Курбан.
Тем временем Сенат США не стал дожидаться откровенных юдофобских инцидентов в ходе политического противостояния в Украине. Верхняя палата американских законодателей отреагировала на прошлой
неделе на уже имеющиеся проявления межнациональной розни. В резолюции Сената по Украине от 7 января 2014 года есть особый пункт № 4,
требующий от участников украинской политики воздержаться от антисемитизма и языка ненависти.
А Кнессет Израиля пока молчит – видимо, американскому Сенату
проблемы антисемитизма важнее, чем израильскому парламенту.
Вот как прокомментировал 15 января эту проблематику Роберт Илатов – депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль» и глава межпарламентской группы «Израиль–Украина».
«Мы обеспокоены тем, что определенные политические силы используют антисемитскую риторику в Украине. Споры по внутренним
проблемам Украины не должны поднимать ненависть к евреям»,– отметил депутат Роберт Илатов. В то же время он подчеркнул, что Израиль
не вмешивается во внутренние дела Украины и надеется, что движение
страны к демократии не будет сопровождаться раскручиванием антисемитизма.
По словам Роберта Илатова, израильский Кнессет все же намерен
обратиться к украинским партиям с требованием не прибегать к антисемитизму и не использовать «еврейскую тему» в начинающейся президентской избирательной кампании–2015.
По нашей информации, 16 января еврейские лидеры Киева и Украины обратились к послу США с предложением срочно провести совместное с американскими дипломатами обсуждение ситуации с антисемитизмом и ростом радикализма в украинском обществе.
Шимон Бриман,
редактор по Израилю и СНГ
американской газеты «Форум Daily»


http://www.forumdaily.com/
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Один з коментарів під матеріалом на сайті:
Victor Snitkovsky. Статья Шимона Бримана показывает реальность
лишь одного из фрагментов Майдана, правда, не очень приятного. Несколько ранее я читал интервью, которое услужливо взял Шимон Бриман
у одного из украинских евреев-мультимиллионеров. В этом слащаво-сахарном интервью миллионер «пел», как ему сладко делать бизнес в Украине, где нет антисемитизма, и Шимон Бриман услужливо все записывал,
не задавая «неловких» для олигарха вопросов. Такая услужливость не вызывает доверия. Поэтому для меня куда больше доверия вызывают комментарии к статье, чем авторский текст, ибо Шимон Бриман – журналист
«Чего изволите».
в) «Антисемитизм на Майдане – я не вижу того, о чем слышу»
Джерело: сайт Booknik
http://booknik.ru/today/faces/antisemitizm-na-majdane-ya-ne-vizhu-togo-o-chem-sly-shu/
30.01.2014
Иосиф Зисельс, глава Ассоциации еврейских общин Украины,–
об антисемитизме на Украине вообще и во время протестных дей
ствий, о нападениях у синагоги на Подоле, о том, кому и зачем нужны провокации, и о том, что националистический стереотип – не повод для окончательных выводов.
С того момента, как киевский Майдан перестал быть просто демонстрацией протеста и стал походить на революцию, украинских оппозиционеров регулярно упрекают в антисемитизме. Более того, некоторые масс-медиа, еврейские и не только, заговорили о беспрецедентном
росте антисемитизма в стране в целом.
О том, как выглядят проявления антисемитизма на Украине и на
Майдане, редактору журнала «Новая Европа» Михаилу Калужскому, побывавшему на прошлой неделе в Киеве, рассказал глава Ваада (Ассоциации
еврейских организаций и общин) Украины Иосиф Зисельс.
Михаил Калужский: В последние несколько недель многие в Москве говорят и пишут про резкий рост антисемитизма на Украине.


 Полный текст интервью с Иосифом Зисельсом можно будет прочитать в мартовском
номере журнала «Новая Европа».
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Иосиф Зисельс: Чтобы говорить о росте, нужно знать количество
антисемитских инцидентов. Что касается Украины, за прошлый год не
видим роста: у нас в 2013 году было 27 инцидентов и в 2012 году – тоже 27 инцидентов. Говоря «инциденты», мы имеем в виду и нападения,
и случаи вандализма, и даже публикации в периодической прессе.
В России в прошлом году по тем же критериям больше 50 инцидентов,
и по сравнению с позапрошлым годом есть рост антисемитских проявлений. Это данные Российского еврейского конгресса. Так что мы не
видим резкого роста, более того – мы вообще не видим роста антисемитизма в Украине. Я уже 25 лет занимаюсь этой проблемой не только
в Украине, но и на всем постсоветском пространстве. Надо сказать, что
вообще Восточная Европа, в отличие от Западной, показывает довольно низкий уровень количества антисемитских инцидентов. Западная
Европа сегодня лидирует, но это иного рода антисемитизм. Это так называемый неоантисемитизм, который связан, прежде всего с Израилем,
с наличием большой исламской диаспоры в Западной Европе, а также
веяниями в кругах левой европейской интеллигенции, которые вместе
с исламскими радикальными кругами как раз и являются паровозами
этих тенденций последних лет.
Естественно, надо подчеркнуть, что речь идёт о разных подходах,
критериях и разных способах фиксации. Например, во Франции зарегистрировано в прошлом году 612 инцидентов, в Англии – около 800,
в Германии – более 1300. В России, как я сказал, около 50, в Украине – 27,
при этом Венгрия, Польша, Румыния – порядка 10 случаев. Интересно,
почему Западная Европа дала такой всплеск. Это системное явление, которое надо исследовать. Причем в Западной Европе также есть разные
тенденции. Например (это мною отмечено совершенно случайно после
чтения разных европейских отчетов), есть два больших исследования,
опубликованных в конце прошлого года. Одно – опрос европейцев об
их отношении к евреям, то есть чисто риторический аспект, второе – количество антисемитских инцидентов.
Интересная гипотеза, хотя ее надо тщательно проверять исследованиями, заключается в том, что страны католического ареала, если можно
так сказать, более антисемитские в риторическом отношении, а страны
реформистского, протестантского ареала больше выделяются количеством антисемитских инцидентов. Можно строить разные предположения,
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так это или не так, а если так, то почему. Что касается Восточной Европы
в целом, то, в отличие от общемировой тенденции (Всемирный еврей
ский конгресс приводит цифры, что за последние годы на 30% выросло
количество антисемитских инцидентов во всем мире), мы видим намного
более низкий уровень антисемитских проявлений.
МК: Но неужели протестное движение, в котором активное
участие принимают украинские националисты, не повлияло на эту
статистику?
ИЗ: Мы очень внимательно следим за теми событиями, которые
происходят в последние два месяца. При всем при том, что у нас есть
группа экспертов, которые занимаются мониторингом и анализом антисемитских инцидентов, в эти два месяца активных протестных акций
в Киеве и не только в Киеве (у нас майданы были еще в 40 городах Украины, естественно, в масштабах поменьше) мы не видим значительных
проявлений антисемитизма на этих майданах. Вообще майданы – это
очень мирные, очень цивилизованные протестные явления. Я не так
часто бываю на Майдане Незалежности, но мои товарищи, мои коллеги
бывают почти каждый день. Во-первых, в Киеве на Майдане принимают участие евреи, в том числе религиозные евреи, и за два месяца я не
слышал ни разу, чтобы кого-то из них оскорбили или, не дай Б-г, подвергли физическому нападению. Во-вторых, на Майдане выступают евреи.
Я не говорю о тех евреях, которые не афишируют свою национальность,
таких много выступало на Майдане. А именно о тех, кто известен как
еврей,– я, например, выступал дважды на Майдане, выступал раввин
Гиллель Коэн из синагоги на Подоле, выступал клезмерский ансамбль
Pushkin Klezmer Band – абсолютно никаких негативных реакций. За два
месяца мы можем отметить на Майдане два инцидента, но это были риторические действия, а не насильственные. Один инцидент произошел
в декабре. Есть очень неадекватная девушка, самодеятельная поэтесса
Диана Камлюк, которая была осуждена за участие в нападении на нигерийца. На сцене Майдана открытый микрофон, практически каждый
может к нему выйти, время лимитировано только в воскресенье, когда
собирается Народное вече и там выступают активные лидеры. Камлюк
прочла антисемитское стихотворение. Но интересны обстоятельства:
когда она читала, из толпы были крики негодования в ее сторону, не
одобрения, а именно негодования.
414

XІ.

Різне

Второй случай произошел 31 декабря, в новогодний вечер. На Майдане на сцене разыгрывалось традиционное представление, вертеп.
Я, поскольку учился в Западной Украине и большую часть жизни провел
в Черновцах, этих вертепов насмотрелся довольно много. Это традиционное фольклорное представление, оно меняется от региона к региону,
наполняясь разными дополнительными содержаниями, но канва примерно одна и та же.
Такие же фольклорные аналоги есть и в Западной Европе, и в Америке, везде, где есть христианский мир, везде в дни Рождества разыгрывается вертеп или что-то похожее. У нас есть Пуримшпиль, а вот есть
вертеп. Пуримшпиль заканчивается смертью антисемитов, а вертеп не
заканчивается смертью еврея, но там есть традиционный негативный
образ «жида», который, по этой фольклорной традиции, выступает против христиан. По ходу действия израильский царь Ирод уничтожает
младенцев.
Понятно, что образ «жида» имеет там негативную коннотацию, и от
места к месту, от времени к времени она варьируется, в лучшем случае переходит в нейтральную. Здесь же произошло совершенно иное.
Надо заметить, что карикатурного «жида» на Майдане играл Богдан Бенюк – это человек, входящий в первую пятерку националистической
партии «Свобода», член парламента. Богдан Бенюк, который, скорее
всего – я с ним не знаком,– является в душе антисемитом, вел себя на
сцене совершенно нетрадиционно. Начало его выступления было каноническое: «жид», с картавящим голосом, стереотипный образ еврея,
он произносит некоторые еврейские словечки и говорит: раньше я был
«жид», сейчас я еврей (обыгрывается, что сейчас в Украине периодически идет вялая дискуссия, как правильно называть евреев). Дальше
он говорит: я покупаю-продаю, даю деньги под проценты, везде есть
свои люди, всюду можно жить, купил себе место в парламенте – что,
в общем-то, соответствует действительности: у нас некоторые бизнесмены купили себе места в проходных частях партийных списков, что
есть, то есть. Но потом ход меняется: царь Ирод голосом президента
Януковича, очень похожим, предлагает этому еврею участвовать в разгоне молодежи, собравшейся на Майдане. То есть это аналог избиения
младенцев. Но когда поступает это предложение, образ еврея меняется.
Он после недолгого размышления говорит: нет, я этого делать не буду,
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у меня тоже есть дети, и на детей у меня рука не поднимается. Потом
он продолжает эту деформацию образа, трансформацию, переходит
на сторону украинского народа. Там в конце есть такая фраза, которую
можно трактовать по-разному: нету воина храбрей, чем испуганный еврей. Надо понимать, где мы живем, какая существует традиция вертепов
и как Богдану Бенюку (еще раз говорю, не сомневаюсь, что он антисемит) пришлось наступить на горло собственной песне так, как требует
сегодняшняя политкорректность.
МК: И что же, только два прецедента?
ИЗ: И все – за два месяца Майдана десятки, сотни, тысячи (никто не
считал) выступлений, раздача различных материалов, каждый день раздаются тысячи экземпляров – мы не отметили антисемитизма, ни роста,
ни вообще особых проявлений, кроме этих случаев, о которых я сказал.
Нету – а чего нету, того нету. Я в одном из интервью сказал, что я не вижу
того, что слышу.
МК: Но говорят о двух нападениях недалеко от синагоги на Подоле.
ИЗ: Я занимался очень подробно двумя нападениями на Подоле. Не
никаких оснований считать их связанными с протестными акциями. Наоборот, есть основания считать их провокациями со стороны действующей власти. Есть целая система обстоятельств, которая позволяет предполагать, что власти не хватает экстремизма. Им нужно больше – для того
чтобы включить механизм своего террора. Ну что я могу сделать? Это
есть, и мы это видим.
Пару ночей назад «титушки», наши черносотенцы, как я их называю
(в русской истории этот термин лучше понятен; это головорезы, привезенные с востока Украины, которые нападают, провоцируют драки), ночью били машины, били витрины – для чего? Им поручили это для того,
чтобы было больше экстремизма, чтобы задействовать армию в подавлении Майдана. С мирными протестами они не могут ничего сделать.
Тут очень многослойная ситуация, можно копать, копать, понимать все
глубже и глубже для того, чтобы выстроить адекватный образ того, что
происходит в Украине. Поэтому я убежден, что нападение на Подоле
к Майдану не имеет никакого отношения. Тем более что рядом с Майданом другая синагога и там ничего подобного, слава Б-гу, не случилось,
никаких проблем.
МК: И все же правые партии отчетливо заметны на Майдане.
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ИЗ: Для партии «Свобода», как для самой радикальной части парламентского спектра, еврей, конечно, является некоторой целью, но не
первостепенной, не второстепенной – в лучшем случае на пятом-шестом месте среди различных целей. Главная цель критики «Свободы» –
это власть. Вторая – русская власть: не русский народ, а русская власть.
Социологические исследования, которые проводятся на протяжении
20 лет, показывают: «Свобода» относится к русским почти так же, как
украинское население в целом, чуть-чуть хуже. Дальше – коммунисты,
враги «Свободы» и свободы; гомосексуалы; так называемые коллаборанты – то есть украинцы, которые не хотят знать украинский язык, украинскую культуру и сотрудничают, как представляет «Свобода», примитивизируя этот процесс, с российской властью. Наконец, мигранты и евреи.
Таким образом, мы насчитываем семь целей, семь врагов. Мы проведем
дополнительные исследования, чтобы почувствовать рейтинг этих целей, но уверяю вас, это одно из последних мест. Еще раз говорю: в любой христианской стране есть антисемитский культурный код. Он может
быть какое-то время спящим, как был некоторое время в Европе и США,
он может быть архаичным, как у нас. Те антисемитские образы, которые
присутствовали в пропаганде с начала Социал-национальной партии
Украины, предшественницы «Свободы», и потом самой «Свободы», архаичные – сегодня в Западной Европе в неоантисемитизме нет таких образов, там совершенно другие категории. Можем считать это пережитком
прежних отношений.
И посмотрите на сайты. Возьмите сайты основных оппозиционных
партий, возьмите сайты правых радикалов, маргинальных групп и возьмите сайты левых. Вот Виктор Медведчук: пророссийский человек, бывший руководитель Администрации Президента при Леониде Кучме, руководитель движения «Украинский выбор». Посмотрите его сайт – там
есть антисемитские материалы. Страницу «Беркута» в фейсбуке: полно
антисемитских материалов. Это власть играет на примитивных инстинктах людей, пытаясь инициировать этот спящий антисемитский код. Это
мы видим, это в нашей жизни. Со стороны «Свободы» мы уже давно не
замечаем ни прямых, ни косвенных антисемитских инцидентов. Есть некоторый стереотип – ну, что же делать. Стереотип – не критерий для восприятия действительности.
Михаил Калужский
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г) В Сумах разбили мемориальные доски выдающимся сумчанам
Джерело: Сайт Компартии Украины
http://www.kpu.ua/v-sumax-razbili-memorialnye-doski-vydayushhimsya-sumchanam/
31.03.2014
Национал-свидомисты упорно готовятся к празднованию Дня Победы советского народа над немецко-фашистскими оккупантами. И делают это как умеют.
Ранее, позавидовав немеркнущей славе истинных героев, новоиспеченные «патриоты» Украины выбросили возле Мемориала Славы в Сумах
мешки с мусором.
В субботу, 30 марта, поздно вечером на одной из центральных
улиц города самопровозглашенные блюстители порядка разбили мемориальные доски, на фасаде дома, где жили выдающиеся деятели,
прославившие наш край далеко за ее пределами, а именно: Герою Советского Союза Федору Дуднику и первому доктору наук на Сумщине
Сурену Кафтаряну.

Достижения этих людей, независимо от того нравится это кому-то
или нет, навсегда вписаны не только в отечественную, но и мировую историю. Федор Федотович Дудник был участником Великой Отечественной
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войны с первых ее дней и внес неоцененный вклад в победу Советской
Армии над фашистами. На его счету 312 боевых вылета, он защищал Киев
и Москву, сражался в небе Кавказа и Ленинграда, наносил бомбовые удары по вражеским войскам на Курской дуге.
Сурен Мартиросович Кафтарян известен, как первый доктор наук на
Сумщине и один из основателей Сумского филиала ХПИ им. В. И. Ленина
(ныне Сумский государственный университет). Кроме того он был еще и
активным общественником, неоднократно избирался депутатом городского совета.

Только в наше смутное время доморощенным «героям» не пришлись
по вкусу выдающиеся достижения земляков и свою позицию они показывают экстраординарным способом, если не сказать больше.
В том, что это дело рук майдановцев, сомневаться не приходится,
ведь они во всеуслышание заявляют о своем пренебрежении к достояниям
советской эпохи и наследию советского народа.
Со слов жителей дома, которые поневоле стали свидетелями акта
вандализма, пренебрежение этой новообразовавшейся «касты» ко всему
культурному и духовному настолько извращено, что на осколках разби419
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тых мемориальных табличек они, для создания большего эффекта, решили справить природную не малую, а очень даже большую нужду.
Обидно, что жизненные и профессиональные достижения Федора
Дудника, Сурена Кафтаряна, как и многих других известных личностей
Сумщины не укладываются в скудных умах не только майдановских пешек, но и фигур более крупного масштаба.
Так, в местных СМИ грантоедовская журналистская элита вяло
прокомментировала информацию о происшедшем и отдала дань своим заграничным хозяевам, обвинив во всем МИД России и эфемерных
провокаторов. Только вот сумчане, судя по комментариям и общественному негодованию, в эту изрядно набившую оскомину антироссийскую и антисоветскую риторику уже не верят.
Андрей Демичев

д) Заява правозахисних організацій з приводу ситуації
з антисемітизмом в Україні в контексті кампанії
громадського протесту
Джерело: «Без кордонів»
http://noborders.org.ua/sfery-dijalnosti/rizne/zayava-pravozahysnyh-orhanizatsij-zpryvodu-sytuatsiji-z-antysemityzmom-v-ukrajini-v-konteksti-kampaniji-hromadskohoprotestu/
03.02.2014
За останні тижні в українських та закордонних засобах масової інформації почали з’являтися публікації, які в категоричній формі змальовують рівень антисемітизму в Києві та в Україні в цілому, як катастрофічний. Зазвичай подібні висновки робляться, спираючись на заяви та ви
слови громадських діячів, які, за їх словами, репрезентують різноманітні
єврейські організації.
Практично в усіх подібних заявах є ствердження про наявність
зв’язку між начебто спостереженнями за «зростанням антисемітизму»
та триваючою вже третій місяць поспіль кампанією громадської непокори (Євромайдан). Різні видання серйозно ставлять питання, чи слід чекати
погромів, а в дипломатичні структури різних країн надсилаються різноманітні звертання та заяви, які потребують реакції.
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Розповсюдження в засобах масової інформації подібних заяв та ви
словів, на нашу думку, вводить в оману аудиторію, особливо якщо вона
не вельми добре володіє достовірною інформацією про те, що відбувається в Україні, а також створює неадекватну, панічну атмосферу в єврейській громаді.
Позаяк ситуація в Україні привертає наразі увагу всього світу та дійсно
викликає громадське заклопотання, хоча й зовсім не з приводу уявного
сплеску антисемітизму, а з приводу масового порушення прав та свобод
громадян з боку органів державної влади та співробітників правоохоронних органів, ми вважаємо за необхідне роз’яснити ситуацію.
1. Згідно системного моніторингу проявів ксенофобії, який протягом
багатьох років здійснюють наші організації, в країні можна спостерігати
стабільно низький (особливо в порівнянні з іншими європейськими країнами) рівень кількості антисемітських інцидентів. За останні два місяці
в контексті кампанії громадського протесту не було зафіксовано сплеску
проявів антисемітизму.
2. Єдиним надзвичайним винятком є два напади на релігійних
євреїв, які сталися 11 та 17 січня в Києві, неподалік від синагоги Розенберга. В заявах деяких громадських діячів, які висловлюються від імені
єврейських організацій, ці напади прямо пов’язувалися з кампанією
громадського протесту, а їх учасники – звинувачувалися в антисемітському насиллі. Ми вважаємо за необхідне заявити, що такі ствердження не мають під собою рівним чином жодних підстав. В силу пасивної
поведінки та халатного стилю здійснення оперативно-пошукових дій
в межах кримінального впровадження, яке було відкрите за фактом
того, що відбулося, до цього моменту про можливих злодіїв нічого не
відомо. Деякі представники єврейської громади схиляються до версії,
що напади 11 та 17 січня були організовані з провокаційною метою,
в межах кампанії з дискредитації політичної опозиції та учасників громадських протестів.
3. Ми констатуємо, що з боку прихильників діючої влади здійснюється системна пропагандистська кампанія, спрямована на дискредитацію
політичної опозиції та учасників громадських протестів шляхом поширення недостовірної інформації про масові безлади, хвилю екстремізму
та зокрема, «сплеск антисемітизму в Україні», викликаного діями Євромайдану. Ця кампанія є важливою частиною пропагандистського забез421
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печення насильного придушення протестного руху. Під приводом необхідності боротьби з нетерпимістю та фашизмом, 16 січня партія влади
прийняла з грубими порушеннями парламентської процедури пакет репресивних законів, які позбавляли українців громадських свобод та права
на мирний протест.
4. Єдиним реальним підґрунтям для подібних стверджень є факт
участі в широкому громадському протестному русі окремих маргінальних, нечисельних націонал-радикальних угрупувань. Цього, проте,
за нашою думкою, суцільно недостатньо для загальних звинувачень
в антисемітизмі учасників Євромайдану. Насправді, за останні місяці
було зафіксовано більш випадків використання антисемітської риторики з боку прихильників діючої влади. Окрім того, що є набагато більш
важливим, ми з усією відповідальністю стверджуємо, що в контексті
ситуації, яка склалася в Україні, співробітники правоохоронних органів
та представники кримінальних структур, які були залученні керівниками органів державної влади в багатьох регіонах для силової протидії
мирним протестам, являють собою на декілька рівнів більш серйозну
та вельми реальну загрозу не тільки правам людини та громадянським
свободам, але й життю та здоров’ю українців, незалежно від їх етнічного
походження та релігійної належності, ніж учасники нечисельних націонал-радикальних груп.
5. Нерідкими є випадки, коли з’ясовується, що діячі, які розповсюджують найбільш панічні заяви, взагалі не мають ніякого відношення до
єврейської громади, виступають від імені неіснуючих організацій, під вигаданими прізвищами та розповсюджують відверту брехню. На жаль, ці
заяви лунають в унісон до основних тез пропагандистської кампанії влади
та охоче відтворюються засобами масової інформації.
Ми закликаємо громадян України та іноземних спостерігачів зберігати спокій та критично оцінювати поширювані в ЗМІ панічні заяви про
ситуацію з антисемітизмом в країні.
Українська Гельсінська спілка з прав людини
Харківська правозахисна група
Конгрес національних громад України
Проект «Без кордонів»
Центру «Соціальна дія»
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е) Евреи Украины боятся антисемитских провокаций
пророссийских шовинистов
Джерело: Новости Харькова
http://novosti.kh.ua/евреи-украины-боятся-антисемитских-п/
13.03.2014
Атмосфера послереволюционного Киева поражает толерантностью
и новой доброжелательностью. Кажется, свержение режима Януковича
и агрессия России в Крыму сплотили украинцев и открыли в них дополнительные источники уважения к людям других взглядов и верований.
Яркий и показательный пример подобного отношения произошел
на днях в центре столицы Украины во время возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в ходе празднования 200-летия национального
поэта Украины. Главный раввин Украины и Киева Моше-Реувен Асман
также пришел к памятнику с букетом. У постамента его тепло привет
ствовали новые руководители страны – премьер-министр Арсений
Яценюк и и. о. президента Александр Турчинов. Рядом с ними абсолютно позитивно на приход раввина реагировал лидер партии «Свобода»
Олег Тягныбок.
Когда раввин Асман спускался от памятника, то из многотысячной
массы простых украинцев в сторону раввина стали раздаваться крики:
«Слава евреям! Слава Израилю!» Люди подходили, чтобы обнять раввина
и пожать ему руку.
Возможно, дело было в том, что за два дня до этого телевидение
Украины сообщило, что еврейская религиозная община Киева под руководством раввина Моше-Реувена Асмана и главы общины Александра
Левина – президента Всемирного Форума русскоязычного еврейства,
пожертвовала 60 тысяч долларов на предоплату лечения 10-ти раненых
на Майдане украинцев в клиниках Израиля. Как сообщал портал «Форум
Daily», раввин Асман лично благословил каждого раненого, сопровождая
их вплоть до борта самолета перед отлетом в Израиль.
Меня как еврея и израильтянина больше беспокоит не выдуманный
«фашизм» новой украинской власти, а то, что если из Москвы спущен
заказ на антисемитские инциденты, то их вполне могут организовать
засланные «доброжелатели» – особенно, если в реальной жизни по
громов, к счастью, не наблюдается. Как-то очень удивительно смотрится
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такой факт: 20 лет в Крыму не трогали синагоги, но вот именно в ночь на
28 февраля 2014 года – за 5 часов до вторжения российских войск в Симферополь, неизвестные злоумышленники перелазят через двухметровый забор вокруг синагоги и рисуют свастики и слова «Смерть жидам»
на дверях синагоги.
На сегодняшний день все разговоры о якобы «фашизме в Украине»,
о толпах антисемитов и разрушенных синагогах, о «злобных бандеровцах, пришедших к власти», являются плодом больной фантазии россий
ской медиа-пропаганды.
є) Израильские муниципалы:
евреи Украины готовятся к репатриации
Джерело: IzRus (Izrus.co.il)
http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2014-04-02/24077.html
02.04.2014
Израильские муниципалы Роман Гишер из Хадеры и Роман Перес из
Йокнеама побывали в 7 украинских городах и провели встречи с сотнями
семей евреев, которые хотят репатриироваться максимально быстрыми темпами из-за событий в стране. Еврейские общины боятся за свое
будущее.
Израильские муниципалы Роман Гишер из Хадеры и Роман Перес из
Йокнеама побывали в 7 украинских городах, проведя встречи с сотнями
семей евреев, которые хотят репатриироваться максимально быстрыми
темпами из-за событий в стране. По словам Переса и Гишера, которые
прибыли Украину в рамках проекта Еврейского агентства Сохнут и организации «Эзра», люди действительно очень обеспокоены происходящим
и желают побольше узнать об Израиле, где, могут вскоре оказаться.
«Я был с середины до конца марта в Киеве, Львове, Одессе и Николаеве. Настрой у местных евреев практически везде одинаковый, люди
не чувствуют себя в безопасности. Речь идет о самых разных слоях населения – я встретился с примерно 200 евреями в возрасте от 19 до 80 лет.
Наши встречи длились иногда по три часа. Их интересуют конкретные
вещи – ситуация с жильем, с работой, с образованием. Видно, что они не
праздно интересуются, они готовятся к репатриации»,– отметил вицемэр Йокнеама Роман Перес в беседе с порталом IzRus.
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«Я вернулся из Украины в конце прошлой недели. Люди с которыми
я общался в Харькове, Донецке, Днепропетровске – около 250 человек,
говорят, что практически не видят будущего в стране. Они достаточно
хорошо знают, что происходит в Израиле: выясняли конкретные детали,
касающиеся, скажем, детсадов, ситуаций со смешанными браками, системой переквалификации. Я думаю, что нужно готовиться к волне алии.
Когда я возвращался из Днепропетровска, со мной в самолете летели
70 репатриантов – это люди, с которыми я ранее не общался, они приняли решение уехать в Израиль еще до того, как я побывал в Украине»,– подчеркнул в свою очередь вице-мэр Хадеры Роман Гишер.
Александр Коган

Перепублікація на сайті “The Kiev Times” під назвою «Евреи оставляют
Украину» 06.04.2014 (http://thekievtimes.ua/society/352633-evrei-ostavlyayutukrainu.html).
ж) Боевая еврейская организация оказалась
российским казачеством
Джерело: Сайт Евроазиатского еврейского конгресса
http://eajc.org/page16/news42943.html
28.01.2014
Как удалось выяснить в ходе небольшого расследования, осуществленного редакцией сайта eajc.org, человек, подписывающийся «Меир
Ландау» и распространяющий от имени Штаба несуществующей «Еврейской боевой организации» панические призывы к помощи украинскому
еврейству перед лицом погромщиков-бандеровцов – активист пророссийского казачества Николай Целицкий.
Имеет ли он на самом деле какое-то отношение к еврейству, сказать
сложно. Сам он утверждает, что Ландау – фамилия его прабабушки, но
степень достоверности этого утверждения неясна.
Николай Целицкий – уроженец Мариуполя, 1976 года рождения, сейчас проживает в Харькове. Окончил Харьковскую государственную академию культуры, имеет также заочное юридическое образование.
Самое занимательное – это то, что вся творческая биография этого
человека интересной судьбы связана с пророссийским казачеством.
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Николай Целицкий,
выступающий под творческим псевдонимом «Меир Ландау»,
в более привычном актерском амплуа
(фото из социальной сети вконтакте).

По его собственному утверждению, он был членом Приднестровской казачьей гвардии в 1992–1993 гг. (что, с учетом возраста, конечно,
несколько сомнительно). С 1993 г. (т. е. с 17 лет) по 2003 г. наш герой работал в Отделе планирования, сводной отчетности и аналитики Союза
казаков России, состоял в Харьковском землячестве казаков России
(в 2003–2012 гг.) С 2009 г. он гордо именует себя генеральным директором Международного благотворительного фонда имени генерала
А. П. Кутепова (Харьков). Кроме того сам про себя Николай Целицкий
распространяет самые разные сведения. Среди прочего, по его утверждению, он – офицер запаса, старший лейтенант, бывший сотрудник
правоохранительных органов, якобы работавший «по линии борьбы
с экстремизмом в Украине».
Правда, многим жителям г. Чугуева Харьковской области «Целинский» известен как Коля Ганжа. Рассказывают, что он успел побывать не
только казаком, но и активистом украинских патриотических и нацио426
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налистических организаций – начиная от «Просвиты» и заканчивая значительно более радикальными националистическими политическими
группировками.
И именно этот человек в последние дни распространяет истериче
ские и лживые сообщения, которые цитируют многие СМИ – от России
до Израиля – о необходимости срочной эвакуации всех евреев Украины
перед лицом фашистско-бандеровской опасности.
Редакции eajc.org неизвестно достоверно, имеем ли мы в лице Целицкого-Ландау дело с сознательным и циничным провокатором или
просто с человеком, страдающим богатым воображением. Однако в любом случае средствам массовой информации, поспешившим перепечатать панические и провокационные обращения «ряда еврейских организаций Украины», прежде чем придумывать заголовки вроде «Евреи Украины бьют в набат!», следовало бы иногда утруждать себя минимальной
проверкой информации.

5. ДЕЯКІ «АНТИМАЙДАНІВСЬКІ» МАТЕРІАЛИ
ДЕЯКІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ
ХАРКІВСЬКОЇ ВЛАДИ ПРО ЄВРОМАЙДАН
а) Толерантність і пошук сильних можливостей від того,
що ми різні, зробили б нас сильнішими. Михайло Добкін
Джерело: Сайт Харківської ОДА
http://kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/20714
12.12.2013
«У межах територіального устрою України знаходиться дві країни,
в них живуть два народи, зі своїм світоглядом, мовою, з різною релігійною складовою, з різним ставленням до минулого і різним сприйняттям
майбутнього. Але толерантність і пошук сильних можливостей від того,
що ми різні, зробили б нас сильнішими. Як зробило це сильнішими Швей427
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царію, США, і, напевно, робить сильнішою Росію. Але у нас навпаки. Всі наші відмінності служать для пошуку якихось точок конфронтації, де можна
швидко отримати політичні дивіденди. „Україна без Кучми“, Помаранчева
революція, сьогодні Майдан. Хто б не був Президентом в нашій країні, він
ніколи не буде однаково сприйматися двома частинами України»,– сказав
сьогодні в ході засідання правління Громадської ради при ХОДА голова
Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.
б) Харьковский губернатор Михаил Добкин предлагает
позвать на Евромайдан цыган с медведями
Джерело: Новостное Агентство Харькова
http://nahnews.com.ua/xarkovskij-gubernator-mixail-dobkin-predlagaet-pozvat-naevromajdan-cygan-s-medvedyami/
13.12.2013
В ближайшие дни харьковский Евромайдан планируют посетить
некоторые украинские деятели культуры. В пятницу вечером около памятника Шевченко пройдет выступление писательницы Оксаны Забужко. В субботу участники Евромайдана ожидают концерт популярной исполнительницы и писательницы Ирэны Карпы. В воскресенье в Харьков
приедут братья Капрановы – книгоиздатели и писатели. А на следующей
неделе ожидается приезд в Первую столицу известного украинского писателя Юрия Андруховича.
Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин
в очередной раз высказал в Twitter свое мнение по поводу активности Евромайдана: «В Харьков зазывать на майдан едут Андрухович, Забужко и Карпа. Видно, дела совсем плохи! Пригласили бы еще цыган
с медведями».
Ранее Михаил Добкин писал в Twitter: «Организаторы евромайдана
в Харькове так и не смогли собрать людей для отправки в Киев. Слобожанщина не поддерживает галицко-киевский шабаш!».
Напомним, после выступления Ады Роговцевой на киевском Майдане харьковский губернатор написал в своем Twitter: «Актриса классная,
а человек так себе, с гнильцой. И в 2004-м, и сейчас так себя проявляет.
Ждем очередного пасквиля».
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в) Кернес: Половина оппозиционных лидеров – геи
Джерело: «Полемика»
http://polemika.com.ua/news-134483.html
25.12.2013
Среди лидеров и активистов оппозиции половина – геи. Об этом заявил на брифинге харьковский мэр Геннадий Кернес, сообщает корреспондент «Полемики».
Одним из таких лидеров оппозиционного движения он назвал журналиста и общественного деятеля Виталия Портникова. «Вы же проповедуете европейские ценности. И при этом такие, как Портников, раздеваются, вместе целуются и делают свое грязное дело, а после этого выходят
на Майдан и говорят, какие должны быть европейские ценности. Может,
и среди вас есть такие любители, которые общались с Портниковым
в других, извините, так сказать, условиях?» – сказал Кернес, отвечая на
вопрос журналистов.
Он подчеркнул, что журналисты замалчивают подобные факты. Напомним, недавно в Интернете появилось видео, где показываются интимные отношения двух мужчин, один из которых имеет внешнее и голосовое сходство с Виталием Портниковым.
По словам Кернеса, он не хотел бы давать оценку людям, у которых
другие сексуальные намерения, их нельзя за это в чем-либо винить.
г) «Доктор твиттерических наук» Добкин призвал
отменить документ, который не действует с 1949 года
Джерело: «Главное» (Харьков)
http://glavnoe.ua/news/n159959
29.12.2013
Губернатор Харьковщины Михаил Добкин требует срочно разделить
Украину. Такой сепаратистский призыв он выразил в своем «Твиттере»,
комментируя сегодняшние акции в Киеве.
Глава Харьковской облгосадминистрации среди прочего написал,
что якобы восток Украины не имеет никакого отношения к Евромайдану,
поэтому Западную Украину нужно отсоединить.
429

Злочини на ґрунті ненависті в Україні

В своем твите Добкин выразил убеждение, что – цитируем: «надо отменить пакт Молотова–Риббентропа» (несмотря на то, что срок действия
документа истек еще в 49 году).
Он также возмутился гробом для Януковича, который активисты
привезли под Межигорье.
«Этот идиотизм уже бьет через край. С такими психопатами стыдно
жить в одной стране. Надо отменять пакт Молотова–Риббентропа! К черту
этих идиотов с их гробами и мусором в голове! Пусть проваливают!»,– написал М. Добкин в своем микроблоге в Twitter, комментируя фотографию
гроба, который с собой носили участники похода к резиденции президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» в воскресенье.
Отвечая на комментарий одного из пользователей, руководитель
Харьковской обладминистрации добавил: «Это у них не истерика. Они
реально другие люди. Вы представляете, что у них в голове вместо мозга,
если они гробы по Киеву катают?!».
После этого он опубликовал ряд фотографий со своими комментариями, в частности, новогодней елки на Майдане Независимости в Киеве
с подписью «Это елка???» и совместной фотографии лидера парламентской фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка с журналистом Виталием
Портниковым с подписью «Это их лидеры?». «Если это все правда, то мы
действительно в разных странах живем»,– резюмировал М. Добкин.
Пакт Молотова–Риббентропа – Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанный 23 августа 1939 года главами
ведомств по иностранным делам Германии и СССР (Иоахимом фон Риббентропом и Вячеславом Молотовым).
К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе на случай
«территориально-политического переустройства». Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных «областей,
входящих в состав Польского государства» и Бессарабии в сферу интересов СССР, Литву и запад Польши – в сферу интересов Германии.
1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел Польши между СССР и Германией был завершен
28 сентября 1939 г. подписанием договора о дружбе и границе. К СССР
отошли территории Западной Украины (нынешних Волынской, Ивано430
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Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областей) и Западной Белоруссии. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики,
Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.
Телеканал 24, Интерфакс

д) Регіонали створили фронт для «зачистки країни
від окупантів»
Джерело: Українська правда
http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/1/7012328/
01.02.2014
Екстренний Всеукраїнський зліт керівників первинних організацій
Партії регіонів ухвалив рішення про створення Всеукраїнської громадської спілки «Український фронт».
Про це повідомили в прес-службі Харківської облорганізації Партії
регіонів.
Пропозиція, яку оголосив голова правління ХОО «Союз ветеранів Афганістану» Володимир Рижков, була підтримана одностайно.
До складу Фронту увійдуть громадські об’єднання, громадські організації, представники політичних партій і громадяни України, які виявлять
бажання приєднатися до нього. Символом суспільного союзу «Український фронт» обрано Георгіївську стрічку.
Як заявив голова Харківської ОДА Михайло Добкін, «назва „Український фронт“ особливо символічна».
«Наш фронт почне зачищати і очищати українську землю від тих, хто
прийшов сюди з окупаційними планами»,– заявив він.
Разом з тим Добкін закликав скористатися «навіть мінімальним і примарним шансом», щоб не допустити громадянської війни.
«Поки є можливість мирно вирішити сьогоднішнє протистояння
в суспільстві, ми маємо скористатися навіть мінімальним і примарним
шансом, щоб зберегти мир і не допустити громадянської війни і кровопролиття»,– зазначив Добкін.
При цьому він припустив використання й інших «методів наведення
порядку», коли всі мирні варіанти врегулювання кризи будуть вичерпані.


http://pr.kharkov.ua/ru/news/view/id/872
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«Терпіння наше не безмежне. Коли ми зрозуміємо, що мирний спосіб
наведення порядку в нашій країні вичерпаний, ми будемо це робити поіншому»,– додав Добкін.
Також він назвав те, що відбувається в країні «поганою п’єскою», сценарій якої «написаний не в Україні».
«Дійові особи цієї поганої п’єски виявилися доморощеними, мають
посвідчення депутатів всіляких рад, в тому числі і Верховної. Купка оскаженілих націоналістів, спустившись з Говерли, озброївшись не лише
сценарієм, але і кийками, вирішила, що вони і є той єдиний український
демос, який здатний продукувати національну ідею і проголошувати її від
імені всього українського народу»,– заявив Добкін.
При цьому він звинуватив опозиційні ЗМІ в створенні інформаційної
блокади Партії регіонів і штучному поділі країни на Схід і Захід.
За даними організаторів, у зльоті, який проходить у Харкові, беруть
участь близько 6000 осіб у складі 20 делегацій представників обласних
організацій Партії регіонів, нардепи Олег Царьов, Дмитро Святаш, Дмитро
Добкін, Анатолій Денисенко, представники дипломатичних кіл, представники КПУ, представники понад 50 громадських організацій та об’єднань.

«Цыганский табор» на службе Евросоюза
Джерело: Белый Харьков – сайт Харьковского Союза Русского Народа
http://srn.kharkov.ua/ru/journalism/45-novosti/2679-hsrn.html
25.12.2013
Именно кураторы майдана организовали «кровавый разгон», дабы
спровоцировать волну протестов…
Даже самым яростным фанатикам «Евромайдана» ныне очевидно:
их бунт на Козьем Болоте на сегодня провалился. Потеряна массовость
и воодушевление. Осталась грязь, вонь, несколько сот безработных, студентов, бродяг. Разогнать их так же сложно, как и при прошлом майдане.
Тогда, после победы Ющенко, ему пришлось лично уговаривать своих
«пролетариев политической массовки» разойтись. Бесплатная еда и сравнительно теплые палатки теперь тесно сплотили вокруг майдана всех
бомжей Киева и Галиции, как и в прошлый раз. «Евросодом» вытесняет на
Украину не только цыган этнических, но и «цыган» политических…
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Однако, «цыганский табор» фанатов «эуропэйского выбора» уже не
может выплеснуться к правительственным зданиям, грозить переворотом. Он жестко локализован на майдане. Падает его поддержка в обществе. Революция, которая не смогла победить в первые дни, а потом еще
и обгораживается бутафорскими баррикадами, превращается в фарс.
Действительно, как верно отметил Путин, это был «фальстарт» президентской кампании 2015 года. И переворот захлебнулся, в основном,
из-за глупости и несогласованности действий оппозиционной троицы.
Ведь, в отличии от прошлого майдана, у «евромайдана» не было единого лидера, и не было более-менее легитимного повода требовать перемены власти.
Тем не менее, власть получила политический нокдаун. И в окружении Президента так и остались люди, которые его чуть было не «подвели
под монастырь».
(…)
Игорь Друзь,
председатель «Народного Собора» Украины

6. ДЕЯКІ МАТЕРІАЛИ,
ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДІЙ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ
В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
Чубаров: кримські татари бояться нової депортації
Джерело: BBC
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/03/140317_chubarov_int_yg.shtml
17.03.2014
Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтер
в’ю ВВС сказав, що його народ побоюється нової депортації.
ВВС: Чому ви бойкотували референдум?
Рефат Чубаров: Перш за все, цей референдум є незаконним. Він порушує закони України. По-друге, цей референдум проходить у час, коли
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є російські війська на кримській землі, а голосування відбувається під їхнім контролем. По-третє, цей референдум, на якому ставлять надзвичайно важливі питання, було оголошено всього десять днів тому.
Тому ми вирішили, що доля нашої Батьківщини не може бути вирішена на такому референдумі під прицілом солдатської зброї.
ВВС: Чи ви повідомляли про свої застереження росіянам?
Рефат Чубаров: Ні, тому що підготовка до цього референдуму проходила за закритими дверима і оголошення про нього зробили після того, як російські солдати увійшли в Крим. Було зрозуміло, що росіяни хотіли
взяти Крим під контроль.
Цей референдум є лише формальністю. Його проводять лише для
того, щоб ошукати світову громадську думку. Вони залякували деяких людей, це не був справжній референдум. Вони отримають ті результати, яких
вони хотіли.
ВВС: Які ваші побоювання щодо кримських татар, якщо Крим повернеться під контроль Росії?
Рефат Чубаров: Це наша Батьківщина. Ми зіткнулися з катастрофою в XX столітті і були депортовані з нашої землі Сталіним. Ми були
змушені жити у вигнанні протягом 50 років. Ми почали повертатися на
нашу землю 23 чи 24 роки тому. Тут є 300 тисяч кримських татар, але ще
250 тисяч татар у вигнанні і багато в Узбекистані. Нам немає куди піти,
окрім Криму.
Ми не знаємо, чи буде Крим під контролем Росії, чи Україна спробує
відновити свій контроль у майбутньому. Однак міжнародне співтовариство, Організація Об’єднаних Націй і Рада Європи мають прийняти рішення
щодо цієї несправедливості. Ми, як кримські татари, не збираємося схвалювати цю несправедливість.
ВВС: Чи не побоюєтеся ви, що кримські татари можуть бути депортовані з Криму знову?
Рефат Чубаров: Так. Наша позиція з цього приводу є дуже чіткою.
Всім відомо, що ми не підтримуємо росіян. Якщо Крим переходить під
контроль (Росії – Ред.), проросійські сили можуть вдаватися до таких кроків проти нашого народу. Є такі побоювання серед нашого народу.
ВВС: Кримськотатарський лідер Мустафа Джемілєв попередив, що
Росія ризикує зазнати насильства, джихаду, якщо вона анексує Крим.
Чи згодні ви з цим?
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Рефат Чубаров: Пан Джемілєв сказав, що деякі інші люди за межами Криму можуть задуматись про те, щоб приїхати до Криму, щоб вести
джихад проти Росії. Він не сказав, що кримські татари самі можуть чинити
насильство, джихад. Ми тут в меншості.
Нас дуже турбує, щоб тут не було масштабних провокацій. Ми намагаємося запобігти будь-якому етнічному насильству.
Організація Об’єднаних Націй і Рада Європи повинні шукати мирного
вирішення цієї кризи.
ВВС: Чи готові ви розпочати політичний діалог з Москвою про майбутнє кримських татар?
Рефат Чубаров: Пан Джемілєв говорив з президентом Росії Володимиром Путіним, і вони озвучили один одному свої позиції щодо ситуації в Криму. Побачимо, що буде далі. Ми не можемо відповісти на всі
питання зараз, тому що ми не знаємо, які плани в Росії. Ніхто не знає
напевно, чи буде Росія анексувати Крим, чи ні.
З Рефатом Чубаровим спілкувалися журналісти Турецької служби ВВС.

Что угрожает украинцам в Крыму?
Джерело: Крым.Реалии
http://ru.krymr.com/content/article/25375460.html
06.05.2014
Киев – Проукраинские крымчане, которые не признают аннексию полуострова и открыто поддерживали Евромайдан, боятся оставаться
в Крыму. Их домашние адреса публикуют в интернете и угрожают физической расправой. Часть уже уехала в Киев, оставив на полуострове квартиры и работу.
Заместителю главы общества «Просвещение» в Севастополе Мирославу Мамчаку пришлось уехать в Киев. Ему и другим активистам
угрожают физической расправой из-за открытой проукраинской позиции. Мирослав Мамчак говорит, что угрозы звучали в его сторону
еще в период Евромайдана. Однако после того, как его адрес и данные
других активистов опубликовали в интернете, решил вывезти семью
в столицу.
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«Во время Майдана обещали „коктейли Молотова“ в квартиру забросить. А потом начали публиковать адреса, телефоны и все в таком роде –
раньше такого не было. Звонили, угрожали, но это никогда не переступало границу человечности»,– вспоминает Мирослав Мамчак.
Может ли государство защитить украинцев в Крыму?
Сначала он поехал на Прикарпатье, затем перебрался в Киев, однако
на материковой Украине у него нет своего жилья. Несмотря на угрозы,
Мирослав Мамчак намерен вернуться в Крым.
«Все сочувствуют, все кивают головами. А на самом деле предложили
заброшенную какую-то хижину в деревне в трущобах. Поэтому я пока не
вижу реальных потуг государства защитить своих украинцев»,– добавляет Мирослав Мамчак.
В Киеве говорят, что возможности для защиты украинского в Крыму
сейчас крайне ограничены. В частности, это касается и усилий уполномоченного Верховной Рады по правам человека, заявила его представитель
Ирина Кушнир.
«Мы открыты для жалоб, для информации, поступающей из Крыма.
Пока мы не можем похвастаться действенным влиянием. Больше жалоб
поступает с территории Украины материковой: перевод пенсии для тех,
кто переехал, оформление статуса безработного, оформление документов. Все эти вопросы урегулированы»,– отмечает Ирина Кушнир.
Все больше крымчан выезжают на материк
Координатор инициативы «Крым SOS» Тамила Ташева рассказывает: все больше крымчан просят помочь им выехать с полуострова. По ее
мнению, местные власти на аннексированной территории сознательно
не идут на диалог, поэтому агрессия по отношению к проукраинскому населению продолжается.
«Те оккупационные власти, которые находятся в Крыму, они ничего не делают без прямого указания. Поэтому если Мустафе Джемилеву
запрещают въезд – это означает, что им абсолютно безразличны любые
юридические нормы. На них в правовом поле никак не повлиять, мнение
общественности никак не повлияет»,– добавляет Тамила Ташева.
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Статья 3 так называемой «Конституции Крыма», принятой после аннексии полуострова в апреле этого года, провозглашает права и свободы
человека «высшей ценностью», а их защиту – обязанностью самопровозглашенной республики. Однако, по мнению Тамилы Ташевой, общественные активисты Крыма и дальше будут вынуждены выезжать с полуострова. И все из-за реальных угроз, которые существуют наравне с такими
декларациями.
Яна Полянская

У Криму насаджують чужу «казачу культуру»
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25396320.html
23.05.2014
Сімферополь – Попри офіційну заборону проведення будь-яких масових заходів, у Криму в п’ятницю стартував фестиваль «казачої культури»
«Кримські тулумбаси–2014». Як відомо, козаки Запорізької Січі застосовували цей ударний інструмент для управління військом. Проте жодного зв’язку
з Україною ця подія не має – цей захід проводиться для «відродження» так
званого «кримського казачества». Оглядачі звертають увагу на дискримінаційний характер указу щодо заборони масових заходів та дивуються:
звідки взялися традиції «кримського казачества»?
Міжнародний фестиваль «казачої культури» «Кримські тулумбаси–
2014» обіцяє виступ кінного театру, презентацію майстерності володіння
шаблею, верхової їзди і джигітовки, а також виставки, семінари та майстер-класи.
Як стало відомо, цей захід проводиться під патронатом Ради
міністрів Криму, попри офіційну заборону проведення масових заходів
до 6 червня з боку голови цієї ж Ради міністрів Сергія Аксьонова. Через
цей указ у Криму скасували низку культурних заходів, а також заборонили проведення мітингу жалоби до 70-ї річниці депортації кримських
татар 18 травня.
Прес-секретар «Ради міністрів Криму» Катерина Полончук повідомила, що проведення фестивалю «казачої культури» не є порушенням під437
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писаного раніше указу, «адже фестиваль проводитимуть в різних місцях
у закритих приміщеннях».
Але 23 травня також мала відбутися урочиста церемонія нагородження переможців щорічної наукової премії «Світ Бекіра Чобан-заде».
Захід також мав проходити у приміщенні, проте його проведення заборонили. Член комісії премії Айдер Еміров не розуміє справжньої причини
заборони.
«Це неправильно, що одні заходи можна проводити, інші – ні. Але що
може зробити благодійний фонд Бекіра Чобан-заде – невеличка громадська організація? Ми, як законослухняні громадяни, вирішили не порушувати
цих правил»,– сказав представник фонду.
Прес-секретар «уряду» Криму не змогла пояснити причини такого виборчого підходу. «Точно не можу сказати. Напевно, існують якісь
певні критерії масових заходів»,– сказала прес-секретар «Ради міністрів
Криму».
Відповідно до звітів ООН та Amnesty International саме кримські татари та етнічні українці нині зазнають найбільших утисків та дискримінації
за національною ознакою.
Звідки взялися кримські «казаки»?
Як розповіли організатори фестивалю, їхня мета – «максимально
відродити „казачу культуру“, яка деякий час була загублена в Криму».
Кримський історик Гульнара Бекірова дивується, адже явище «кримські
казаки» – прикмета лише останніх років.
«На підставі чого вони вирішили там (на території селища Малий Маяк, до депортації Кучук Ламбат – ред.) це проводити – мені це абсолютно
незрозуміло. У радянський час жодних «казачих традицій» там не було.
У 20-і й 30-і роки минулого століття там «казаків» бути не могло, оскільки
до депортації це були виключно кримськотатарські села. І тому я розглядаю це як насадження нових, нікому не зрозумілих традицій. І в той самий
час це явна дискримінація»,– каже історик Гульнара Бекірова.
Тим часом в оргкомітеті фестивалю заявили, що зараз у них з’явилися
нові можливості й перспективи: його проведення в майбутньому може
бути підтримане на державному рівні.
Мустафа Чауш
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Експорт ненависті
Джерело: Тиждень.ua
http://tyzhden.ua/Society/109894
23.05.2014
Зростання ксенофобії в Криму та на контрольованих сепаратистами територіях змушує бити на сполох правозахисників і міжнародних експертів.
З 2008 року внаслідок расистських актів у Російській Федерації в середньому щомісяця вбивали дев’ятьох людей. Винятком став 2011-й: тоді
позбавили життя п’ятнадцятьох. У той час в Україні, за результатами моніторингу Конгресу національних громад України, з 2008-го до сьогодні зафіксовано п’ять випадків убивств на ґрунті ксенофобії. А торік у Росії, за
даними профільного Інформаційно-аналітичного центру «Сова», внаслідок нападів на ґрунті ненависті постраждали 199 осіб, з них 21 убито.
Приблизно такі самі цифри наводить Московське бюро з прав людини: ця
організація нарахувала 205 жертв расистських нападів, 25 із яких загинули. Для порівняння: за даними Групи моніторингу прав національних меншин, 2013-го в Україні внаслідок нападів на ґрунті расової та національної
ненависті постраждала 21 особа, жодного вбитого. Про міцне вкорінення
ксенофобії в РФ свідчать результати дослідження «Грона гніву», проведеного Центром вивчення національних конфліктів і «Клубом регіонів» із
вересня 2013-го по березень 2014-го. За інформацією експертів, загалом
за вказаний період у Росії сталося 570 «етнічно мотивованих дій» – від
розміщення ксенофобського контенту в інтернеті до масових зіткнень із
застосуванням зброї зі смертельним фіналом.
Схоже, російські окупанти в Криму й сепаратисти на Сході вирішили застосовувати свій «братський» досвід і до нацменшин в Україні. Адже за останні два місяці лише в АРК, за даними Групи моніторингу прав
національних меншин, сталося понад 20 випадків фізичного вияву ксенофобії, а в Слов’янську за останній місяць експерти зафіксували уже 5 таких інцидентів. До цього переліку, зрозуміло, не входять неонацистські
висловлювання, нищення пам’яток нацменшин, погрози. «За час окупації
деяких територій України Росією значна частка випадків вияву ксенофобії
та антисемітизму припадає саме на захоплені території, і це сухий факт,
підкріплений цифрами,– коментує Тижню Тетяна Безрук, представник
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Конгресу національних громад України.– Зазвичай найпроблемнішими
містами були Київ, Одеса, Харків, де навчається велика кількість іноземних студентів. У Криму також є іноземні студенти й траплялися випадки,
коли до них просто так приходила міліція «поговорити».
Окрім того, були ситуації, коли кримських татар звільняли саме тому,
що вони кримські татари. Але таке поширення ксенофобських настроїв,
як нині в Криму й на Сході, безпрецедентне». Натомість Юлія Тищенко,
керівник програм розвитку громадянського суспільства «Незалежний
центр політичних досліджень», зазначає: «На окупованих територіях по
стійно порушуються не тільки права нацменшин, а й елементарні права
людей, цим зростання ксенофобії і пояснюється».
Кримські татари. Нова хвиля репресій
Попри обіцянки Владіміра Путіна забезпечити права нацменшин на
окупованому півострові й показушну реабілітацію кримських татар, що
постраждали внаслідок сталінських репресій, в автономії відбувається
справжнє гоніння на них. За інформацією правозахисників, у період окупації пошкоджено кілька пам’ятників громади, тих, хто відмовляється
від російського громадянства, звільняють із роботи. «Частішають утиски
кримських татар. Шовіністичні вияви посилилися і на побутовому рівні:
сусіди ображають кримських татар за політичні погляди, а школярі чинять насильство над своїми ровесниками, особливо якщо вони говорять
своєю мовою»,– зазначає Тищенко.
Так, ще в березні у селі Рибаче Алуштинського району невідомі підпалили готель і два автомобілі, які належали представникам татарських
громад. Проте найдужче сколихнула громадськість смерть кримського
татарина Решата Аметова, який у Сімферополі вийшов на одиночний
пікет проти військового вторгнення і якого викрали бойовики. Наступного дня його тіло знайшли зі слідами тортур. У групі моніторингу прав
національних меншин обережно припускають, що саме етнічна належність Аметова стала причиною жорстокіших тортур порівняно з іншими
викраденими активістами і насамкінець убивства. Якщо це припущення
правильне, то в березні 2014-го на території окупованого Криму сталося
перше в Україні починаючи з 2010 року вбивство на ґрунті національної
ненависті, кажуть правозахисники.
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До міжнародного скандалу спричинилася заборона в’їзду лідера
кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва на територію Росії на
п’ять років, а згодом і недопущення його на півострів. Особливо цинічним
на тлі цього фарсу є те, що Кремль офіційно не прокоментував інциденту,
а під час поїздки в Крим Путін щедро роздаровував нагороди опозиційним до Меджлісу кримським татарам. Тоді як прихильників Джемілєва,
які зустріли його на кордоні в Армянську 3 травня, почали арештовувати
й штрафувати. Так, за останніми даними, суди АРК прийняли до розгляду
55 справ щодо кримських татар, а штрафи становлять близько 10 тис. руб.
Зважаючи на це, заяви «прокурора» Криму Наталії Поклонської щодо
попередження про «недопущення ведення екстремістської діяльності»
та можливості заборони Меджлісу видаються цілком реальними.
Інші нацменшини
Окрім кримських татар російський сепаратизм поширився й на інші
нацменшини, зокрема на ромів і євреїв. Розголосу набуло нещодавнє
розповсюдження листівок антисемітського характеру від імені «Донецької Народної Республіки», у яких ішлося про те, що у випадку реєстрації
євреїв нібито необхідно сплатити $50, а в паспорті має з’явитися відмітка
про віросповідання. «У разі ухилення від реєстрації винні будуть позбавлені громадянства і вислані в примусовому порядку за межі Республіки
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з конфіскацією майна»,– зазначалося там. Окрім того, на Сході та Півдні за останні два місяці сталося кілька підпалів синагог, з’явилися образливі написи на пам’ятниках єврейської громади, меморіалах жертв
Голокосту. Російська пропаганда такі акти вандалізму подає як справу
рук тих самих «бандерівців» і «Правого сектору». Проте саме представники правих сил допомагають євреям відновити пошкоджені меморіали. «Пам’ятники єврейської громади почали обписувати після того, як
у Крим прийшли сепаратисти. До того в Україні таких проблем не було.
Атмосфера терору не сприяє толерації»,– каже експерт Конгресу національних громад України Тетяна Хорунжа. Не дивно, що єврейські громади та організації України виявились одностайними щодо міфічного
антисемітизму, який почав активно використовуватися в спекулятивній
риториці Кремля, і звернулися до Путіна з проханням не маніпулювати
«єврейським питанням».
У той час у квітні від рук російських сепаратистів стали потерпати
й роми. Зокрема, відомо про кілька погромів їхніх будинків у Слов’янську.
«Ми зараз можемо констатувати певну негативну динаміку антиромських настроїв, вона стосується як суспільства загалом, так і територій, які
перебувають під російською окупацією. Через загальну конфліктність
соціальної атмосфери в Україні можна говорити про те, що ці настрої
мають більше шансів перерости в міжетнічний конфлікт»,– зазначає Наталія Беліцер, дослідниця різних категорій меншин та корінних народів
України, експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика. У той час
консультант Ради Європи з ромських питань Зола Кондур у коментарі
«Тижню» підкреслює, що з приходом сепаратистів почастішали конфлікти між ромами й місцевим населенням. «Такі випадки зафіксовані
в кількох громадах, де абсолютно побутова сварка переростала у цькування всієї ромської громади. Стільки сутичок між місцевим населенням
і ромами не було ніколи. На мою думку, це відбувається через складну
ситуацію в регіоні й нагнітання напруження російськими сепаратистами»,– пояснює Кондур.
Власне, лише нацменшинами справа не обмежується – і в Криму,
і в Слов’янську вороже сприймають тих, хто говорить українською чи носить національну символіку. Такі люди в числі перших стають жертвами
нападів бойовиків, що називають себе «борцями з нацизмом».
Оксана Хмельовська
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Активну русифікацію шкіл у Криму розпочнуть
у вересні
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25405004.html
30.05.2014
Сімферополь – Шкільне щорічне свято «останній дзвоник» у Криму
проходило під російськими прапором та гімном. Святковий настрій панував далеко не в усіх школах анексованого півострова. Стало відомо, що
єдина українська гімназія в Криму змінить свій статус та на три чверті
стане російськомовною, попри попередні обіцянки «влади» зберегти унікальний навчальний заклад. Кримськотатарські школи позбавлять статусу національних, а викладання кримськотатарською мовою триватиме лише до 9-го класу.
У середній школі № 5 із кримськотатарською мовою навчання у місті
Бахчисараї у п’ятницю було три прапори: російський, кримський та кримськотатарський. Саме у такому порядку лунають і гімни. До свята готувалися і діти, і батьки, і школа, проте серед розмов найчастіше лунає запитання – що буде далі?
Згідно з новими вимогами зі шкільної програми вилучать викладання української мови. Як зазначила директор школи Діляра Куртумерова,
вивчення української мови залишиться у форматі «позаурочного часу», за
заявою батьків. Швидше за все, це будуть гуртки, пов’язані з українською
мовою, культурою і побутом.
«Моя дитина, наприклад, навчається відмінно з української. Дуже багато батьків обурені. Пан Путін обіцяв нам три мови. Але ми бачимо – те,
що він каже, і те, що відбувається – це зовсім різні речі»,– зазначає Аліме
Татарова, мати двох учениць школи.
Меджліс кримськотатарського народу на засіданні 29 травня ухвалив
рішення «Про заходи, спрямовані на забезпечення прав кримських татар
на користування, спілкування, виховання і навчання кримськотатарською
мовою». Згідно з документом регіональним і місцевим меджлісам доручається організувати широку інформаційно-роз’яснювальну роботу серед кримських татар в частині їхніх прав на користування, спілкування,
виховання і навчання кримськотатарською мовою.
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Також представники Меджлісу спільно з педагогічною громадськістю та кримськотатарськими громадськими організаціями планують розпочати акцію звернень до місцевих органів управління
шкільною і дошкільною освітою з вимогами про відкриття класів із
кримськотатарською мовою навчання в школах із російською мовою
навчання, кримськотатарських груп у дитячих садках та відкриття у районах компактного проживання депортованих кримськотатарськомовних шкіл.
Таку реакцію Меджлісу зрозуміти можна, адже за новими програмами, навчання кримськотатарською в Криму буде можливе лише до
дев’ятого класу, час викладання рідної мови скоротиться.
«Проблема у тому, що третя ступінь – 10–11 класи – це у Російській Федерації вже не називається „національною школою“. Наша школа
з кримськотатарською мовою навчання завершиться після дев’ятого
класу»,– пояснює директор національної школи у Бахчисараї Діляра Куртумерова.
«Через ліквідацію гімназії ми з батьками переїжджаємо до Києва»
Єдина в Криму україномовна гімназія вже у вересні стане на три
чверті російськомовною. Змінять саму назву навчального закладу, з нього
вилучать назву «українська», під питанням сам статус гімназії.
«Незважаючи на свято, на душі все дуже неспокійно і прикро,– ділиться десятикласник Данило Михайличенко.– Тут виховувалися майбутні громадяни України, нам належить будувати нову країну, і я вважаю
неправильним, що сьогодні тут висять російські прапори і звучить гімн
Росії. Через ліквідацію гімназії ми з батьками переїжджаємо до Києва,
і я буду далі вчитися в школі з поглибленим вивченням української мови
та літератури. Я хочу вчитися і потім працювати у своїй країні, разом зі
своїм народом».
Нове керівництво гімназії вірить, що зможе зберегти культурний
та мовний осередок. Виконуюча обов’язки директора гімназії Олена Безніщенко каже, що управління освіти міста підтримує існування українських класів.
«Але батьки згодні на викладання російською мовою, щоб українська
була як предмет. В нас просто робочого плану не буде іншого»,– розповідає виконуюча обов’язки директора.
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Як стало відомо, після спілкування з батьками представників «міністерства освіти» Криму, три чверті батьків учнів гімназії написали заяви
із проханням перевести їхніх дітей до російськомовних класів. До того
ж захищати інтереси української мови в Криму сьогодні майже нікому.
Громадські українські організації не можуть працювати, дедалі більше
україномовних мешканців залишають півострів.
Мустафа Чауш

Меджліс просить ООН і ОБСЄ завадити насильству
в Криму
Джерело: BBC
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/06/140613_hk_crimea_mejlis_
un.shtml
13.06.2014
Меджліс кримськотатарського народу звернувся до ООН, ОБСЄ
та світової спільноти загалом з проханням докласти зусиль, аби запобігти
ескалації насильства проти мирного населення в Криму.
Звернення обумовлено зникненням на півострові проукраїнських
активістів: наприкінці травня зникли троє членів громадської організації «Український дім», сімферопольці Леонід Корж, Тимур Шаймарданов
і Сейран Зінедін.
Меджліс також зазначає, що досі не знайдені вбивці кримськотатарського активіста Решата Аметова, тіло якого з ознаками тортур було
знайдено 15 березня.
«Меджліс кримськотатарського народу оцінює ці акти насильства
проти мирних жителів Криму, як акції залякування кримського суспільства, а їх нерозкриття – як свідчення ігнорування чинною владою елементарних прав людини на власне життя і безпеку своїх рідних і близьких»,–
йдеться у офіційній заяві.
Днями Духовне управління мусульман Криму висловило глибоку стурбованість фактами зникнення людей в Криму і звернулось
до керівництва самопроголошеної Республіки Крим з проханням
«вжити заходів з пошуку зниклих та покарання осіб, винних у протиправних діяннях».
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Ще одному кримському татарину заборонили в’їзд до Криму
Джерело: BBC Україна
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/08/140809_hk_crimea_yuksel.shtml
09.08.2014
Генеральному координаторові інформагенції «Кримські новини», раднику голови Меджлісу кримськотатарського народу з питань відносин із
Туреччиною Ісмету Юкселю заборонили в’їзд на територію Росії, в тому
числі у анексований Крим, до 2019 року.
Пан Юксель є громадянином Туреччини, однак, будучи етнічним кримським татарином, 1995 року переїхав на постійне проживання до Криму.
Як повідомляють «Кримські новини», Ісмет Юксель отримав сповіщення про заборону в суботу зранку на адміністративному кордоні півострова з «материковою» Україною. Він з дружиною – членом Меджлісу Гаяною
Юксель, та 13-річною дочкою повертався через Київ з Туреччини.
У рішенні про заборону на в’їзд, яке винесло ФСБ, не вказані причини
такого кроку.
Голова Меджлісу Рефат Чубаров, якому 2 липня також винесли 5-річну заборону на в’їзд до Криму, назвав події навколо пана Юкселя «черговим беззаконням російських окупантів проти кримських татар».
5 липня Росія заборонила на п’ять [років] в’їжджати до Криму і лідерові кримськотатарського народу, депутату Верховної Ради Мустафі
Джемілеву.

Кримськотатарський активіст звертатиметься
до міжнародних судів
Джерело: BBC (Україна)
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/08/140811_vs_yuksel_international_
court.shtml
11.08.2014
Радник голови Меджлісу кримськотатарського народу з питань відносин із Туреччиною Ісмет Юксель планує у міжнародних судах оскаржити
рішення ФСБ Росії, яким йому заборонено в’їзд на територію РФ та в анексований Крим до 2019 року.
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«Це рішення щодо мене вважаю обурливим і незаконним, оскільки
ніякого попередження, ніяких доказів того, що я вів якусь незаконну або
негативну діяльність, мені пред’явлено або висловлено не було. Кожна
людина має право на сім’ю, право на проживання на своїй історичній
батьківщині»,– сказав Ісмет Юксель інформагенції «Кримські новини», генеральним координатором якої він є.
Рішення про заборону в’їзду Ісмету Юкселю вручили 9 серпня на адміністративному кордоні півострова з «материковою» Україною, коли він
з дружиною, членом Меджлісу Гаяною Юксель, та 13-річною дочкою повертався через Київ з Туреччини.
Ісмет Юксель зараз перебуває в Києві. Він громадянин Туреччини,
однак, будучи етнічним кримським татарином, 1995 року переїхав на по
стійне проживання до Криму.
Юксель заявляє, що проситиме втрутитися у ситуацію уряд своєї
країни, а також міжнародні правозахисні організації.

Аксьонов розповів,
чому меджлісівця Юкселя не пускають в Крим
Джерело: BBC (Україна)
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/08/140812_zsh_aksenov_yuksel_
enter_ban.shtml
12.08.2014
Самопроголошений голова Республіки Крим Сергій Аксьонов звинуватив радника голови Меджлісу Ісмета Юкселя у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
Саме через це, за словами Аксьонова, пану Юкселю від 9 серпня заборонили в’їзд на півострів на п’ять років. Пан Юксель – радник Рефата
Чубарова із питань відносин з Туреччиною.
«До всіх людей, які займаються сьогодні внесенням розколу на міжнаціональному ґрунті на території Республіки Крим і, в цьому разі, обґрунтовано в таких діях підозрюються, будуть застосовані заходи адміністративного характеру згідно з законом РФ»,– заявив Сергій Аксьонов журналістам.
Ісмет Юксель повідомив, що планує оскаржити заборону на в’їзд у
міжнародних судах, оскільки вважає її незаконною.
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После загадочной гибели активиста Решата Аметова
бесследно исчезли еще трое татар,
выступавших против аннексии Крыма
Джерело: «ФАКТЫ»
http://fakty.ua/186498-posle-zagadochnoj-gibeli-aktivista-reshata-ametova-besslednoischezli-ecshe-troe-tatar-vystupavshih-protiv-anneksii-kryma
16.08.2014
Еще в марте «ФАКТЫ» писали о загадочной гибели жителя Симферополя Решата Аметова. Как и большинство крымских татар, Решат выступал против аннексии Крыма и одним из первых вышел на митинг против
вторжения на полуостров российских оккупантов. Когда в Украине объявили мобилизацию, Решат заявил, что идет в военкомат, и… пропал.
Вскоре в соседнем районе нашли его изувеченный труп. Последний раз
Решата видели на очередном митинге в поддержку Украины. Журналисты успели заснять, как к нему подошли «зеленые человечки» и увели его
в неизвестном направлении.
С тех пор прошло почти полгода, но родные погибшего так ничего
и не узнали. Подозреваемых в деле нет, крымская полиция, которая занимается расследованием, не дает комментариев. Тем временем в интернет-изданиях начала появляться информация об исчезновении других
крымских татар. Пропали самые активные участники проукраинских митингов. «ФАКТЫ» выяснили, что это правда. За последнее время в Крыму
исчезли еще три человека, и их истории явно связаны между собой.
«Мама, не могу сидеть сложа руки. Меня не устраивает то,
что происходит»
Первым исчез проукраинский активист Леонид Корж. Он принимал
активное участие в митингах против аннексии Крыма и вместе с группой
единомышленников создавал общественную организацию. Как и его товарищи, Леонид участвовал исключительно в мирных протестах. И неожиданно… пропал. Телефон Леонида не отвечал, попытки друзей найти его успехом не увенчались. Первым об этом исчезновении заявил его
знакомый Тимур Шаймарданов, тоже общественный активист. «Скорее
всего, исчезновение Лени связано с его проукраинской позицией,– объ448
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явил на митинге Тимур.– Я уже начал поиски и сделаю все, чтобы его найти». На следующий день исчез и Тимур.

Тимур Шаймарданов не скрывал свою проукраинскую позицию
(фото из семейного альбома)

– С тех пор мы ничего о нем не слышали,– говорит мама Тимура
Шаймарданова Лариса Александровна.– Что мы только не делали, к кому только не обращались! Но бесполезно. Мы с отцом Тимура живем
в Херсонской области и не знали, что сын был одним из самых заметных
проукраинских активистов в Симферополе. Тимур не хотел нас волновать и многого не рассказывал. Не говорил, например, что ночами дежурил возле воинских частей, пытался помочь украинской армии. Иногда
даже вступал в стычки с оккупантами. Нам рассказывал только об акциях
с украинскими вышиванками и национальными флагами. «Мама, не могу
сидеть сложа руки,– говорил.– Меня не устраивает то, что происходит.
А раз не устраивает, я не должен молчать».
– Ни для кого не секрет, что большинство крымских татар к аннексии Крыма отнеслись негативно,– рассказывает активист Андрей Щекун.– Тимур, как и многие другие, начал активную деятельность еще в то
время, когда «зеленые человечки» и пророссийские активисты начали
блокировать украинские воинские части. Собрал группу единомышлен449
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ников, которая дежурила у частей. Потом ребята стояли в Симферополе
возле штаба войск береговой охраны, каждый день подвергавшегося
штурму.
– Сын жил отнюдь не богато, но все равно помогал украинской армии материально,– говорит Лариса Александровна.– Они с ребятами
привлекали к этому делу бизнесменов, сами приносили военным пакеты
с продуктами. Мы этого не знали до тех пор, пока случайно не увидели
Тимура по телевизору. «Сынок, будь осторожен! – взмолилась я.– Смотри,
чтобы ты не пострадал!» Тимур заверил, что с ним ничего не случится.
Но я не могла не волноваться. По телевизору показывали, что так называемая самооборона Крыма снимала проукраинских активистов на
камеры мобильных телефонов. «Мы вас запомнили! – кричали оккупанты.– Вы еще пожалеете!»
За Тимуром началась слежка. Уже сейчас мы узнали, что он просил
товарища «пробить» номера какой-то машины – дескать, этот автомобиль
начал его преследовать. Что это была за машина, выяснить не удалось.
А однажды представители так называемой самообороны подстерегли
сына на железнодорожном вокзале. Он собирался ехать к нам. Подошли
и, пиная его сумку, сказали: «Как там говорят? Чемодан – вокзал – Америка? В твоем случае это чемодан – вокзал – Западенщина. И лучше здесь
больше не показывайся».
– Сын не собирался уезжать из Крыма?
– Нет. Он был патриотом, хотел, чтобы Крым оставался украинским.
Все время носил позолоченную булавку с трезубцем… И тут пропал Леня Корж. Они с Тимуром не были друзьями, познакомились на митинге.
Но, когда Леня пропал, сын сразу забил тревогу.
– Когда вы говорили с Тимуром последний раз?
– В день его исчезновения. Обычно мы созваниваемся в середине
дня, а тут Тимур почему-то позвонил утром: «Мам, у меня все в порядке. Но я, наверное, буду занят, не смогу говорить. Я сам тебе перезвоню».
Это был наш последний разговор.
«Камеры видеонаблюдения на автозаправке зафиксировали,
как сына затолкали в машину двое неизвестных»
На следующий же день друзья и родные Тимура Шаймарданова развесили по городу его фотографии и обратились в милицию. Такого еще не
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было – чтобы Тимур за сутки не позвонил никому, даже родителям. Стало
понятно, что с ним что-то случилось. Активнее всех поисками занялся его
товарищ Сейран Зинединов.

«Наш сын не раз участвовал
в мирных митингах в поддержку Украины»,–
говорят родители Сейрана Зинединова

– Сын кое-что выяснил,– вспоминает отец Сейрана Сайтумер Зинединов.– Нам он этого не говорил, но назначил встречу жене Тимура
Шаймарданова Ольге. Как потом рассказывала Оля, Сейран сказал ей:
«Похоже, я знаю, где Тимур. Его похитила „крымская самооборона“. Наверное, Леня Корж там же». Оля начала расспрашивать, как он это выяснил, но Сейран был немногословен: «Еще слишком рано об этом говорить. Но мы их освободим, вот увидишь». «Этот разговор вселил мне
надежду,– рассказывала Ольга.– Мы договорились позже созвониться
и разошлись по домам».
Распрощавшись с Ольгой, Сейран позвонил своей жене: «Подогревай ужин, я скоро буду». Домой он не вернулся.
– Мы отказывались верить в то, что наш Сейран тоже пропал,– говорит Сайтумер Зинединов.– Думали, вдруг у него резко изменились планы,
а телефонных звонков он просто не слышит. Но даже на следующий день
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сын не появился. Сейрану такое поведение было совсем несвойственно.
К тому же его ждала дома беременная жена. Мы поняли: что-то случилось. И начали проводить свое расследование.
Родные Сейрана обошли все окрестности. И вскоре нашли свидетелей его исчезновения. Двое человек, живущих неподалеку от автозаправки, видели, как человека, по приметам очень похожего на Сейрана,
преследовала красная иномарка. В какой-то момент из машины выскочили двое молодчиков и, затолкав парня в салон, быстро уехали.
– Все это происходило возле автозаправки, где, как известно, есть
камеры видеонаблюдения,– продолжает Сайтумер.– Мы добились, чтобы
нам показали записи. И увидели, как сына затолкали в автомобиль двое
неизвестных.
Сразу вспомнилась история убитого Решата Аметова. К нему тоже
средь бела дня прямо на митинге подошли трое вооруженных «зеленых
человечков», схватили под руки и куда-то повели. Через две недели нашли его труп.
Ни для кого не секрет, что Тимур, Сейран и их единомышленники
для «крымской самообороны» были как кость в горле. Ведь, что греха
таить, большинство крымчан поверили российским телеканалам и поддержали российскую власть. И только такие, как Тимур и Сейран, пытались переубедить население. Инакомыслящие «самообороновцам» явно
не нужны были.
– Незадолго до исчезновения Тимур Шаймарданов признался, что
чувствовал за собой слежку. Возможно, ваш сын тоже?
– Сейран такого не говорил, но последние дни был очень взволнован. Переживал из-за исчезновения Тимура и Леонида. Кстати, на следующий день после того, как Сейран пропал, его телефон «засветился»
в одном симферопольском пансионате. Мы сразу туда поехали, но сына
не нашли.
Организация, которую создавали ребята, тем временем прекратила свое существование. Активистов можно понять – они боятся за
свою жизнь.
Например, руководитель организации «Украинский дом» Андрей
Щекун за свою позицию тоже едва не поплатился жизнью. Его и еще восьмерых активистов похитили представители «крымской самообороны»
и жестоко пытали.
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«Мы писали в милицию, в прокуратуру,
в Администрацию президента.
И всюду нам дали понять: сейчас не до нас»
– Молодчики напали на нас прямо на железнодорожном вокзале,–
рассказывает Андрей Щекун.– Я с товарищем ждал киевский поезд – должен был забрать посылку с украинскими флагами и национальными костюмами, которые пригодились бы нам для очередного мирного протеста.
Как только мы отошли от перрона, на нас налетели человек пятнадцать.
Это были молодчики спортивного телосложения. Увидев содержимое
посылки, они на глазах у десятков людей заломили нам руки и, бросив
в машину, отвезли в какой-то подвал.
Начались пытки. Нас там было девять человек – других пленников,
как и нас, отлавливали на улицах. Одному из них, уроженцу Днепропетровска, отрезали часть уха… В меня стреляли из пневматического оружия, потом начали пытать электрическим током. Спрашивали, кто нас
финансирует, требовали, чтобы мы признались, что состоим в «Правом
секторе»…
– Мы предполагаем, что пропавших Леонида, Тимура и Сейрана могла постигнуть та же участь,– комментирует ситуацию заместитель председателя Крымской полевой миссии по правам человека Ольга Скрипник.– Во всяком случае, нет сомнений, что их истории связаны между собой. Как только один начинал разыскивать другого, он тут же пропадал.
Мы держим это дело на контроле и тоже пытаемся выйти на след ребят.
Пока, увы, безуспешно.
– Спасибо волонтерам и журналистам – только они нам и помогают,– уверяет мама Тимура Лариса Александровна.– А вот от правоохранительных органов мы вряд ли дождемся помощи. Исчезновением сына
и Сейрана занимается крымская полиция. Но когда они вызвали мою
дочь на допрос, у нее сложилось впечатление, что Тимур интересует полицейских в последнюю очередь. Вместо того чтобы выяснить, когда она,
например, последний раз с ним разговаривала, в полиции спросили: «Как
лично вы относитесь к событиям на Донбассе?» Последующие вопросы
были такими же.
– Вы обращались за помощью к украинским властям?
– Разумеется. Куда мы только не писали: в милицию, в прокуратуру, в Администрацию президента… И всюду дали понять, что сейчас не
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до нас – дескать, все силы брошены на проведение АТО. Но неужели
люди, которые отстаивали целостность страны, уже никому не нужны?
В одном из ответов и вовсе написали, что, поскольку делом занимается крымская полиция, нашим правоохранителям там делать нечего.
Мы с родителями Сейрана начали писать жалобы и все-таки добились
открытия уголовных дел в Украине. Наши дела пока почему-то даже
не объединили.
– В отчаянии мы даже обратились к экстрасенсам,– говорит Сайтумер Зинединов.– Они сказали, что наши сыновья живы. Нам очень хочется в это верить.
Екатерина Копанева

Російська ФСБ досліджує «екстремістські» листівки в Криму
Джерело: BBC Україна
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/08/140824_zsh_crimea_leaflets.
shtml
24.08.2014
Федеральна служба безпеки Росії у республіці Крим розпочала кримінальну справу через листівки з закликами до участі в збройному конфлікті
на Донбасі.
Прокуратура анексованого Криму повідомила, що невстановлені
особи в Сімферополі агітували місцевих жителів брати участь у збройному конфлікті на території Донецької та Луганської областей на боці
України.
Згідно з повідомленням прокуратури, листівки роздавали 12 серпня
в районі залізничного вокзалу, а потім їх поширили у мережі.
«Зміст листівок зводився до заклику здійснювати діяльність, спрямовану на розпалювання ворожнечі відносно росіян»,– повідомили у кримській прокуратурі.
Матеріали перевірки спрямовані у Федеральну службу безпеки
Росії у республіці Крим, яка порушала кримінальну справу через «заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної
цілісності Росії, вчинені з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж».
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Авторам та розповсюджувачам листівок, згідно з російським законодавством, загрожує до 5 років в’язниці.
Повідомляється, що під час слідства розглянуть питання про визнання листівок екстремістськими матеріалами.
Також слідство перевірить, чи можна кваліфікувати дії фігурантів
справи за статтю про «організацію незаконного збройного формування
або участь у ньому», що передбачає до 15 років позбавлення волі.

Кримського активіста зсадили з потяга на виїзді з Криму
Джерело: BBC Україна
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2014/09/140910_crimea_activist_out_
from_train_vs.shtml
10.09.2014
Російські прикордонники силою зняли з потягу Сімферополь–Львів та
кілька годин протримали у імпровізованій камері активіста кримськотатарського національного руху, голову ревізійної комісії Курултаю (національного з’їзду) кримських татар Алі Озенбаша.
«Влада сама вирішує, кого випускати з Криму»
Як розповів ВВС Україна пан Озенбаш, йому пошкодили руку, кинули
лицем на землю, погрожували.
«Мені не пояснили чому затримали, у чому підозрюють. Запитували,
чому кримські татари в опозиції до Росії. Я відповів, що їхні дії протизаконні, і що вони не мають права ставити мені таки питання»,– розповів
громадський активіст.
За словами Алі Озенбаша, прикордонники заявили йому, що влада
анексованого Криму має право сама вирішувати, кому й куди можна виїжджати з Криму.
Врешті-решт, кримськотатарського політика відпустили та дозволили сісти на потяг сполученням Сімферополь-Київ, не компенсувавши при
цьому витрат на білет. Пан Озенбаш каже, що після повернення судитиметься з прикордонниками.
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Голова Меджлісу Рефат Чубаров назвав цей інцидент «черговим
свавіллям».
Обшуки тривають
За повідомленням низки кримських медіа, у середу знову відбулись
обшуки в будинках кримських татар у Сімферополі.
Озброєні силовики під приводом пошуку наркотиків та забороненої ісламської літературі обшукали будинки двоюрідних братів Нарімана
та Ерена Аметових. Силовики вилучили два ноутбуки, мобільний телефон, а також кілька книг.
Далі братів забрали до райвідділку, де кілька годин допитували.
За інформацією члена родини Ідріса Аметова, під час обшуку їм не
дозволили викликати адвоката.
«Я попросив можливості запросити незалежних понятих, але мені
відмовили»,– передає агенція «QHA» слова Ідриса Аметова.
Впродовж останніх кількох тижнів російські силовики провели
у Криму низку обшуків у будинках кримських татар, зокрема, активістів
кримськотатарського Меджлісу, повідомляє позаштатний кореспондент
ВВС Україна.
Обшуки ініціювали під приводом пошуку наркотиків, зброї, забороненої літератури. У кількох будинках вилучили книги на ісламську
тематику.
Влада анексованого Криму у понеділок, за результатами зустрічі із
муфтієм півострову Еміралі Аблаєвим, визнала, що неприпустимо проводити обшуки мусульман та ісламських закладів з грубим порушенням
прав вірян.
«Ні силовим структурам, ні будь-яким іншим державним службовцям
ми не дозволимо порушувати рівень коректності і моралі навіть при проведенні якихось слідчих дій. Я обіцяю зі свого боку, що влада зробить все
можливе, щоб таких випадків більше не було» – запевнив муфтія в. о. голови Криму Сергій Аксьонов.
Українські активісти їдуть із Криму
В понеділок силовики провели обшук у будинку української активістки, блогерки Єлизавети Богуцької, після чого її допитували 6 годин на
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предмет наявності в її дописах «екстремістських висловлювань». У жінки
вилучили комп’ютер.
Звинувачень пані Богуцькій не висунули, але громадська активістка припускає, що обшук та затримання пов’язані з майбутніми виборами
у Криму, які відбудуться 14 вересня.
У вівторок вона оголосила, що покинула півострів через небезпеку
арешту.
26 серпня через загрозу арешту вимушений був покинути Севастополь український активіст Віктор Неганов, який організував 24 серпня невелику акцію зі святкування Дня незалежності України.
«Ніхто не подавав заявку на проведення масових заходів, приурочених до святкування Дня незалежності України в Севастополі. Те, що сталося – це несанкціонований захід, за який її учасникам доведеться відповідати відповідно до чинного законодавства РФ»,– говорив про акцію
в. о. губернатора Севастополя Сергій Меняйло.
9 серпня генеральному координаторові інформагенції «QHA», раднику голови Меджлісу з питань Туреччини Ісмету Юкселю заборонили
в’їзд на територію РФ та в анексований Крим до 2019 року.
Пан Юксель є громадянином Туреччини, однак як етнічний кримський татарин у 1995 року переїхав на постійне місце проживання до
Криму.
5 липня 5-річну заборону на в’їзд до Криму винесли голові Меджлісу
Рефату Чубарову, а 22 квітня – лідерові кримськотатарського народу, депутату Верховної Ради України Мустафі Джемілєву.

У Криму повідомляють про напад на будівлю Меджлісу
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26584883.html
15.09.2014
В анексованому Криму невідомі озброєні особи скоїли напад на будівлю Меджлісу кримськотатарського народу. Про це проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» повідомив член Меджлісу, глава благодійної організації
«Фонд «Крим» Різа Шевкієв.
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За його словами, о 03:15 ночі до будівлі Меджлісу в Сімферополі
підійшли троє невідомих, їх обличчя були закриті масками. Двоє чоловіків
відразу стали до вхідних дверей, блокуючи вихід з будівлі, в руках одного
з них був пістолет.
У цей час, за повідомленням Різи Шевкієва, третій чоловік швидко
піднявся по газовій трубі до прапора України, який був встановлений на
фасаді будівлі, і зірвав його.
«Після того, як прапор України був скинутий на землю, невідомі
підібрали його і швидко пішли. Це сталося за дві хвилини. Таким чином,
це була підготовлена, спланована операція»,– заявив Шевкієв.
За його словами, відразу ж викликали «поліцію». Подія була записана
на камеру відеоспостереження, запис також передадуть «поліції», сказав
Шевкієв.
Це не перший випадок, коли з фасаду будівлі, де розташований
Меджліс кримськотатарського народу, зривають прапор України.
Також державний прапор України на будівлі Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі ставав причиною візиту представників
поліції.
1. У Криму російські силовики обшукують будівлю Меджлісу
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26586830.html
16.09.2014
У столиці анексованого Росією Криму Сімферополі силовики оточили
будівлю Меджлісу кримськотатарського народу, всередині відбуваються
«слідчі дії».
Як передає кореспондент видання «Крим. Реалії», до будівлі під’їхав
автозак, на питання про причини своїх дій особи у формі заявили, що «не
уповноважені говорити».
Виданню вдалося з’ясувати, що російські силовики обшукують редакцію кримськотатарської газети «Авдет», яка розташовується в будівлі
Меджлісу.
Раніше сьогодні силовики прийшли із обшуком до квартири члена
Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, у нього вилучили комп’ютерну техніку.
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2. Голову Білогірського Меджлісу після обшуку в будинку
відвезли на допит
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26587115.html
16.09.2014
В анексованому Росією Криму вранці 16 вересня відбувся ще один
обшук – у будинку голови Білогірського регіонального Меджлісу Мустафи Асаба, після якого його відвезли на допит. Про це він сам повідомив
проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».
Як встиг розповісти голова регіонального Меджлісу, співробітники
ФСБ Росії прийшли до нього рано-вранці, показавши рішення суду про
проведення обшуку. Причина – участь у подіях 3 травня, коли кримські
татари зустрічали на адміністративному кордоні в Армянську національного лідера Мустафу Джемілєва.
За підсумками обшуку були вилучені брошури релігійного характеру
і про кримськотатарський національний рух.
Після обшуку Асаба відвезли на допит. Телефонний зв’язок з ним досі
відсутній.
Вранці 16 вересня, з обшуком прийшли в квартиру члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, в якого вилучили
комп’ютерну техніку.
Після цього будівлю Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі оточили автоматники, а всередині також почали проводити
обшук.
3. У Криму правоохоронці посилюють репресії
проти кримських татар – Чубаров
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26587525.html
16.09.2014
Після проведення незаконних місцевих виборів у Криму російські
правоохоронці посилюють репресії проти кримських татар і всіх волелюбних людей, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу
Рефат Чубаров.
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«Над кримськими татарами й усіма волелюбними людьми в Криму
нависла реальна загроза. Про форми реакції міжнародного співтовариства у зв’язку з ескалацією насильства в Криму говоритимемо на зустрічі
з послами низки країн, які в найближчі години відбудуться в Києві»,– написав Чубаров на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Він нагадав, що вранці у вівторок у селищі Молодіжне під Сімферополем у квартиру члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера
Барієва увірвалися співробітники ФСБ у супроводі озброєних автоматників у балаклавах, перекинули всі речі в будинку і забрали з собою ноутбук
та системний блок від стаціонарного комп’ютера.
За словами Чубарова, такий обшук уранці у вівторок правоохоронці
також провели і в будинку голови Білогірського регіонального меджлісу
Мустафи Асаба. Під час обшуку з будинку вилучили книги на перевірку
їхнього змісту.
Трохи пізніше озброєні люди в масках оточили будівлю Меджлісу кримськотатарського народу у Сімферополі. «Незабаром всередину
будівлі увійшли представники ФСБ, обшукали приміщення редакції газети „Авдет“, потім піднялися в робочі кабінети, зокрема і голови Меджлісу,
де зараз тривають обшуки. У будівлі Меджлісу, оточеній озброєними солдатами і поліцейськими, зібралися журналісти та представники громадськості»,– додав голова Меджлісу.
За його словами, окупанти поводяться по-хамськи, вимагають розійтися, погрожують адміністративними покараннями.
4. Пресі біля будівлі Меджлісу,
де проводять обшук, погрожують арештом
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26586959.html
16.09.2014
Представникам преси, які перебувають біля будівлі Меджлісу кримськотатарського народу, де зранку 16 вересня ведеться обшук в оточенні
озброєних силовиків, погрожують арештом.
Як передає корреспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії»,
силовики поіменно знімають всіх журналістів біля будівлі Меджлісу,
вимагаючи показати акредитацію Росії. Представники правоохорон460
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них органів посилаються на адміністративний кодекс Російської Федерації, зокрема на статтю 20.2.– «Порушення встановленого порядку
організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування».
Представникам преси рекомендують віддалитися.
При цьому, як зауважив кореспондент «Крим.Реалії», незважаючи на
те, що силовики одягнені в російську уніформу, посвідчення пред’являють
українські.
У той же час, співробітникам Меджлісу, які прибули на роботу і яких
не пускають в будівлю, не повідомляють, хто і в зв’язку з чим проводить
слідчі заходи.
Одну з версій появи силовиків, яку висловив начальник відділу зовнішньополітичних зв’язків Меджлісу Алі Хамзін, це український прапор
на будівлі Меджлісу, які невідомі вночі 15 вересня зірвали з будівлі, проте
його знову встановили.
Кого представляють озброєні люди в масках, які оточили по периметру будівлю Меджлісу, як і раніше невідомо.
5. Озброєні російські силовики знову обшукують будинки
кримських татар
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26589840.html
17.09.2014
В анексованому Криму тривають обшуки в будинках кримських татар. Зокрема, рано вранці 17 вересня в село Кольчугіно під Сімферополем
приїхали поліцейські машини з озброєними людьми, які почали обшукувати будинки представників кримськотатарського народу. Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії», який перебуває на місці
події, повідомили жителі села.
За їхньою інформацією, обшук провели в чотирьох будинках в рамках кримінальної справи щодо подій 3 травня, коли кримські татари зустрічали на адміністративному кордоні в Армянську свого національного
лідера Мустафу Джемілєва.
Ще однією причиною обшуку в одному з будинків став побутовий
конфлікт, що стався кілька місяців тому.
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Приїхали в село шість поліцейських машин і одна «ГАЗель» з автоматниками, обшуки в будинках проходили 2–3 години, шукали зброю, наркотики і заборонену в Російській Федерації ісламську літературу.
Як розповідають жителі, в будинках нічого не знайшли. Проте правоохоронці забрали з собою чотирьох людей, по одній із кожного будинку,
де проводили обшук.
За словами очевидців, перевіряли речі, а також те, що вирощується
в теплицях. При цьому, знайшовши в одній з книжок гривні, поцікавилися у господарів, чому в будинку українська валюта, коли Крим вже
в рублевій зоні.
Після обшуку, як розповідають сусіди, в одної дівчини стався серцевий напад. Одного з членів її сім’ї забрали в райвідділ через те, що
він проходить свідком у побутовому конфлікті. Його підозрюють у тому,
що під впливом екстремістської літератури він міг брати участь у цьому
конфлікті.
Силовики вже залишили село, місцеві жителі кажуть, що обурені такими діями.
У «МВС» і «Слідчому комітеті» Криму від коментарів відмовилися.
Представники Меджлісу розцінюють те, що відбувається, як «залякування соціально активних людей, як елемент психологічного
впливу».
6. З Меджлісу вивезли комп’ютери, документи і гроші – Шевкієв
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26588798.html
17.09.2014
В анексованому Сімферополі завершився обшук у будівлі Меджлісу
кримськотатарського народу.
Як повідомляє кореспондент сайту «Крим.Реаліі», після того як озброєні люди, що блокували будівлю, виїхали, до журналістів, які чекали зовні, вийшов керівник благодійної організації «Фонд «Крим» Різа
Шевкієв.
За його словами, під час обшуку були вилучені протоколи деяких
засідань Меджлісу кримськотатарського народу, п’ять-шість релігійних книг, а також особисті речі народного депутата України Мустафи
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Джемілєва, які були вилучені з особистого сейфа, зламаного під час обшуку. З сейфа вилучили також гроші, які належали Мустафі Джемілєву
і травматичний пістолет.
Під час обшуку були вилучені шість процесорів і жорсткі диски.
На питання, коли це повернуть, відповідь була розпливчастою, зазначив
Різа Шевкієв.
«Вони зачитали при своїх свідках постанову, в якій було сказано, що
прибули провести обшук у будівлі Меджлісу кримськотатарського народу у зв’язку з подіями 3 травня, коли наш народ приїхав зустрічати нашого лідера Мустафу Джемілєва. У будівлі їх було чоловік 15–20, проводили
вони обшук дуже ретельно, почали з другого поверху, потім піднялися
нагору. Потім спустилися вниз і провели обшуки ще у редакції „Авдет“
і у благодійному фонді „Крим“»,– повідомив він.
За словами Різи Шевкієва, на постанові про обшук не було ні вихідного номера, ні печатки. Був лише підпис старшого лейтенанта юстиції
Шмельова.
«Крім розчерку пера інших доказів того, що ця постанова має юридичну силу, немає. Я вважаю, що цю постанову не зафіксовано належним
чином у структурах, звідки прийшли ці люди. До речі, про те, звідки прийшли ці люди, я можу судити тільки із протоколу, копію якого вони мені
залишили»,– говорить Шевкієв.
Він зазначив, що у порушення постанови, у якій йшлося про обшук
Меджлісу, був проведений також обшук і приміщення редакції «Авдет» та фонду «Крим», що, за словами Шевкієва, є грубим порушенням
закону.
Голова благодійної організації «Фонд «Крим» відзначив, що за підсумками неправомірного обшуку необхідно подати позов до суду, але висловив сумнів у справедливості судових рішень.
16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації
в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про
самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади,
96,77% тих, що взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання
Криму до Росії.
21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб’єктів федерації.
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7. Аксьонов: у «влади» Криму немає проблем
з кримськими татарами
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26590252.html
17.09.2014
У «влади» Криму «немає проблем з кримськими татарами», заявив самопроголошений «прем’єр-міністр» Сергій Аксьонов, повідомляє російське агентство «ИТАР-ТАСС».
«Жодних проблем у влади ні з кримськими татарами, ні з іншими
кримчанами різних національностей немає. Ніякого поділу за національністю ми не робимо,– сказав Аксьонов.– У нас конструктив з усіма без
винятку».
При цьому він зазначив, що обшук в офісі Меджлісу, проведений
16 вересня, це «робота спецслужб, які діють відповідно до інструкцій».
«Були певні сигнали про наявність в будівлі Меджлісу забороненої
літератури і предметів»,– сказав Аксьонов.
Вранці 16 вересня в Сімферополі будівлю Меджлісу кримськотатарського народу оточили автоматники і провели обшук. У «МВС» і «Слідчому комітеті Криму» від коментарів відмовилися.
8. Кримськотатарському Меджлісу дали добу на виселення
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26590399.html
17.09.2014
Організації, серед яких Меджліс кримськотатарського народу, благодійний Фонд «Крим», газета «Авдет» повинні протягом доби звільнити
приміщення у центрі Сімферополя.
Це передбачає постанова суду, яку главі Фонду «Крим» Різі Шевкієву
зачитав судовий пристав, передає кореспондент проекту Радіо Свобода
«Крим.Реалії».
В іншому випадку майно, що залишиться в будівлі, погрожують заарештувати, а всередину нікого більше не пустять, заявили пристави.
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Як йдеться в документах, які вручили Шевкієву, підставою для
виселення є виконавчий лист, виданий сімферопольським судом
15 вересня.
У його резолютивній частині йдеться, що Фонду «Крим» заборонено
«здійснювати повноваження власника в частині користування і розпорядження належного йому майна, в тому числі здачу в оренду, продажу
рухомого і нерухомого майна, укладення будь-яких договорів яким-небудь способом у відношенні даного майна».
У разі невиконання вироку суду або іншого судового акта глава Фонду може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.
Крім того, за позовом «прокуратури» Криму «на захист інтересів
невизначеного кола осіб до благодійної організації Фонд «Крим» арештовані рахунки організації у «Владікомбанку». Також фонду заборонено
відкривати нові рахунки.
На запитання «Крим.Реалії», чи буде Фонд «Крим», на балансі якого
перебуває будівля, залишати приміщення, Шевкієв відповісти не зміг.
«Юристи працюють над цією постановою і радитимуться, думатимуть, що робити. Звільнити практично неможливо. А не звільняти, значить, ми даємо їм підстави зайняти нашу будівлю, окупувати і тримати
в своїх руках»,– сказав він.
Те, що відбувається навколо Фонду «Крим» і Меджлісу Різа Шевкієв
пов’язує з низькою явкою на «виборах в «Держраду» і муніципальні органи «влади» 14 вересня.
«Зараз кримськотатарський народ зобразять в ролі зла, яке загрожує
благополуччю решти населення Криму, створять образ ворога і будуть
активно нас репресувати. Тим самим вони будуть в очах виборців, які від
них відвернулися, шукати підтримку і піднімати свій рейтинг»,– вважає
Шевкієв.
17 вересня в будівлю Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі прийшли представники ФСБ Росії і судові пристави. Вони зачитали судову постанову голові благодійної організації – Фонд «Крим» Різі
Шевкієву. Як припустили в Меджлісі, найімовірніше, правоохоронці готуються опечатувати майно.
Також 17 вересня обшуки пройшли в селі Кольчугіно, селищі Зуя,
в мечеті масиву Фонтани міста Сімферополя, і, за деякою інформацією,
в Сімферопольському масиві Кам’янка.
465

Злочини на ґрунті ненависті в Україні

Представники Меджлісу розцінюють те, що відбувається, як «залякування соціально активних людей, як елемент психологічного впливу».
9. Будівлю кримськотатарського Меджлісу
блокують судові пристави
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26592609.html
18.09.2014
Близько півтора десятка співробітників «Управління федеральної
служби судових приставів» у Криму прибули до будівлі Меджлісу кримськотатарського народу у центрі Сімферополя, частина з них заблокувала
вхід до будівлі, нікого не впускають і не випускають.
Як передає кореспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії»,
представники «служби» склали протокол і виписали штраф голові благодійного Фонду «Крим» Різі Шевкієву за те, що він не забезпечив відсутність людей у будівлі до часу, зазначеного у вчорашньому постановіпопередженні про виселення. Сума штрафу – 50 тисяч рублів. На даний
момент у будівлі, крім судових приставів, перебувають члени і співробітники Меджлісу.
Як заявив керівник Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв, суд у даній справі (про виселення –
ред.) засідатиме 22 вересня. Меджлісівці заявляють, що ніхто не має права
завчасно проводити арешт і виселяти людей з будівлі.
10. У Сімферополі перенесли засідання суду у справі Фонду «Крим»,
майно якого під арештом
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26599570.html
22.09.2014
Засідання суду у справі благодійної організації Фонд «Крим», на балансі якого перебуває Меджліс кримськотатарського народу, перенесли
з 22 на 29 вересня. Про це проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» повідомив гендиректор Фонду Різа Шевкієв.
«Ми довели, що позов прокуратури є нікчемним, оскільки їхні
претензії щодо того, що Мустафа Джемілєв, який, за їх твердженням,
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є іноземним громадянином і якому заборонений в’їзд до Росії, не має
права бути засновником Фонду. Ці твердження неправильні»,– розповів Шевкієв.
За його словами, у засновниках Фонду з 2002 року перебувають три
людини, і серед них немає Джемілєва.
«Мустафа Джемілєв залишається у нас в серцях і головах, і те, що його
немає на папері, це нічого не означає, він залишається нашим лідером.
Але юридично він не засновник. Ми представили всі протоколи, які у нас
були, надали всі прізвища засновників, а в прокуратурі висловилися, що
хочуть перевірити достовірність цих виправлених протоколів в Мін’юсті
при перереєстрації. Тому прокуратурою буде робитися запит до Мін’юсту
і потім надаватися суду, так що його засідання відклали на 10 ранку 29 вересня»,– пояснив глава Фонду.
При цьому він повідомив, що будівля Фонду в центрі Сімферополя,
в якому також розташовується офіс Меджлісу, як і раніше, перебуває під
арештом і потрапити туди неможливо. «Ми відправили клопотання, щоб
зняли даний арешт, але суддя сказав, що це складна процедура. Зараз
наш адвокат цим займається»,– повідомив Шевкієв.
Як і раніше, арештовані й рахунки Фонду, на швидке розблокування
яких сподівається його глава, оскільки майнових претензій до Фонду немає, каже він.
«Ніхто ж не уникає суду, я навіть не можу отримувати пошту, повістки,
повідомлення і так далі. Тобто нас загнали в такий глухий кут, причому
навмисне, хоча підстав для такого строгого рішення не було»,– заявив
Шевкієв.
11. Аксьонов каже, що Меджлісу не існує
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26599618.html
22.09.2014
Самопроголошений «прем’єр» Криму Сергій Аксьонов заявляє, що
з юридичної точки зору Меджлісу кримськотатарського народу не існує.
«З точки зору юридичного поля для мене такої організації не існує.
Який Меджліс? Організація не була зареєстрована належним чином. Її немає»,– заявив Аксьонов в інтерв’ю російській газеті «Комерсант».
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Він також наголосив, що буде «видворяти з Криму будь-кого, хто буде
зіштовхувати людей лобами на міжнаціональному ґрунті».

На конференції у США кримських татар представлять
Джемілєв і Чубаров, в інших відібрали паспорти – Клімкін
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26597225.html
20.09.2014
Росія висловила протест у зв’язку із запланованою участю Меджлісу
кримськотатарського народу у Всесвітній конференції з питань корінних
народів, яка має відбутися в Нью-Йорку 22–23 вересня.
І хоч Секретаріат ООН відхили цей протест, у конференції братимуть
участь лише Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров. У тих кримських татар,
які перебували в Криму й планували звідти вирушити на конференцію,
відібрали паспорти.
Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив міністр закордонних
справ України Павло Клімкін.
«Репресії окупантів проти кримських татар не знають кордонів»,– написав Павло Клімкін у Twitter.
18 вересня біля села Амурське на трасі Сімферополь–Джанкой невідомі напали на директора Міжнародного фонду досліджень і підтримки
корінних народів Криму Надіра Бекірова. Про це кореспонденту Крим.
Реалії повідомив сам Бекіров.
Таксі, на якому він прямував у Джанкой з кримської столиці для пересадки на поїзд «Сімферполь–Київ», блокував мікроавтобус. За його інформацією, з автобуса вибігли 4 людини в балаклавах. Вимогу представитися
нападники проігнорували. При цьому вони відібрали в нього паспорт
і зникли.
Як пояснив Бекіров, він прямував до Києва для вильоту в Нью-Йорк
на конференцію.
Переслідування представників кримськотатарського народу стали
тенденцією в анексованому Криму.
Протягом 16–17 вересня в Криму проводились обшуки і перевірки
в місцях компактного проживання кримських татар. Зокрема, в середу
468

XІ.

Різне

влаштували перевірку в мечеті сімферопольського мікрорайону Фонтани, пройшов обшук в будинках кримських татар у селі Кольчугіно під Сімферополем, а також у кримськотатарській школі в селищі Зуя.
17 вересня генеральному директору Фонду «Крим», члену Меджлісу
Різе Шевкіеву зачитали постанову центрального райсуду Сімферополя
про виселення кримськотатарських організацій з будівлі протягом доби.

Російські силовики 3 години не впускали члена Меджлісу
у Крим
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26598310.html
21.09.2014
Члена Меджлісу кримськотатарського народу Гаяне Юксель, яку
зсадили з потяга у Джанкої 21 вересня, 3 години утримували на вокзалі,
перш ніж дозволити поїхати додому, до Сімферополя. Про це вона розповіла сайту «Крим.Реаліі».

Гаяне Юксель

«Я їхала не з Криму, а поверталася з Києва у Сімферополь. У Київ
виїжджала 4 дні тому, їздила туди провідати свого чоловіка, якому, як всі
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знають, вже заборонений в’їзд на півострів. Я поверталася севастопольським потягом і у російському пункті прикордонного контролю у мене
перевірили паспорт, забрали на 9 хвилин, повернули. Я до цього поставилася нормально, тому що аналогічна ситуація відбувалася при виїзді
з півострова. Але буквально за п’ять хвилин, той же співробітник, який перевіряв у мене паспорт, знову попросив паспорт і після цього повідомили
про те, що мені потрібно вийти з потяга. Я спробувала дізнатися, на якій
підставі, чому, але мені сказали, що пояснять все пізніше і пообіцяли, що
потім посадять на наступний»,– розповіла Юксель.
За її словами, пояснень вона чекала упродовж трьох годин, але цього
так і не сталося.
«Наприкінці третьої години, один із співробітників провів, так би мовити, бесіду. Він почав питати у мене паспортні дані, мету візиту до Києва,
місце роботи і так далі. Я все розповіла, у тому числі і те, що я їздила до чоловіка, якого я не бачила місяць. Мені паспорт повернули, сама розмова
тривала хвилин 15»,– зазначає Юксель.
«Я не знаю, з чим це пов’язано, мені ж так ніхто нічого не пояснив.
Схожа ситуація була з чоловіком, коли йому просто заборонили в’їзд, теж
нічого не пояснюючи. Мені навіть страшно припускати, що може бути наступного разу»,– додала Гаяне Юксель.
За її словами, зараз вона самостійно добирається громадським
транспортом до Сімферополя.
Громадському діячеві, раднику керівника Меджлісу кримськотатарського народу Ісмету Юкселю 9 серпня заборонили в’їзд до Криму,
коли він разом з родиною повертався з відпустки з Туреччини.

Джемілєв: Кримська самооборона склала списки,
кого з кримських татар «ліквідувати»
Джерело: Крим.Реалії (спецпроект Радіо Свобода)
http://ua.krymr.com/content/article/26600004.html
22.09.2014
У так званій кримській самообороні склали списки представників
місцевих меджлісів кримських татар, яких хочуть «ліквідувати». Про це
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сайту Крим.Реалії повідомив національний лідер кримськотатарського
народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв.
«Такі списки є по Бахчисарайському і Судакському меджлісах… Люди
повинні або зникнути, або їх ліквідують»,– сказав він.
При цьому Мустафа Джемілєв зауважив, що кримські татари складатимуть у відповідь свої списки представників «самооборони», але дотримуватимуться принципу ненасильництва, традиційного для національного руху корінного народу Криму.
Як повідомлялося, у Криму тривають масові обшуки в будинках і навчальних закладах кримських мусульман.
16 вересня обшук пройшов і в Меджлісі кримськотатарського народу в Сімферополі.
17 вересня представники ФСБ і судові пристави опечатали будівлю Меджлісу і виселили його працівників і представників кримськотатарських організацій та мас-медій.
Лана Долленберг

1. В аннексированном Крыму неизвестные затолкали в авто
и увезли двух крымских татар
Джерело: Крым.Реалии (спецпроект «Радіо Свобода»)
http://ru.krymr.com/content/article/26609303.html
27.09.2014
Под Белогорском неизвестные люди в формах затолкали в микроавтобус двух молодых крымских татар и увезли в неизвестном направлении.
Об этом сайту Крым.Реалии сообщил отец одного из ребят Абдурешит Джеппаров.
По его словам, инцидент произошел сегодня в 19:00 в микрорайоне
Сары-Су.
Джеппаров сразу же обратился в полицию и ФСБ по Белогорскому
району, где ему сообщили, что им ничего об этом неизвестно.
Крым. Реалии выясняют подробности происшествия.
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2. Стали известны номера авто,
на котором неизвестные увезли двух крымских татар
Джерело: Крым.Реалии (спецпроект «Радіо Свобода»)
http://ru.krymr.com/content/article/26609330.html
27.09.2014
Автомобиль, на котором неизвестные люди в формах увезли двух
молодых крымских татар, марки Volkswagen Transporter синего цвета, регистрационный знак транспортного средства 755, регион 82.
Об этом сайту Крым.Реалии сообщил отец одного из похищенных
Абдурешид Джеппаров.
По его словам, он находится в дежурной части, где написал заявление.
«Сейчас у меня берут пояснения, обстоятельства события. Своей
причастности не подтверждают ни полиция, ни ФСБ. Машина выехала
в направлении Феодосии»,– сообщил Джеппаров.
3. К дому похищенных крымских татар съехались люди
со всех регионов полуострова
Джерело: Крым.Реалии (спецпроект «Радіо Свобода»)
http://ru.krymr.com/content/article/26611127.html
29.09.2014
Возле дома похищенных крымских татар в поселке Сары-Су под
Белогорском собрались около 50-ти человек. Среди них – председатель регионального меджлиса Мустафа Асаба и мэр Белогорска Альберт Кангиев.
Как передает корреспондент Крым.Реалии, среди собравшихся не
только соседи похищенных молодых людей, но и ветераны крымскотатарского движения из разных регионов полуострова.
Как стало известно корреспонденту Крым.Реалии, собравшиеся не
приглашали на мероприятие представителей властей, однако допускают, что на акцию могут приехать сотрудники «полиции» и представители
«крымской власти».
Как сообщил отец одного из ребят Абдурешит Джеппаров, вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов обещал лично контролировать ход расследования похищения молодых людей.
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Джеппаров сообщил, что в день похищения «полиция» изъяла в его
доме системный блок компьютера и зубные щетки, с помощью которых,
по словам правоохранителей, можно будет провести экспертизу ДНК.
Ранее Абдурешит Джеппаров сообщил, что его родственников должны были вернуть еще утром.
«На данный момент ничего не известно. Тишина. Хотя вчера поздно
вечером позвонили и сказали, что может к утру они будут, но уже 11 и ничего нет,– сообщил родственник похищенных парней.– Нам и из служб
говорили, что к утру может что-то проясниться и в Совете министров. Там
работают знакомые, они тоже говорили, что к утру ожидается, но уже скоро полдень и ничего».
4. Похищенные крымские татары должны были
оказаться дома утром, но их не вернули
Джерело: Крым.Реалии (спецпроект «Радіо Свобода»)
http://ru.krymr.com/content/article/26611092.html
29.09.2014
Двое крымских татар, похищенных накануне под Белогорском, должны были вернуться домой сегодня утром.
Об этом их родственнику сообщили вечером 28 сентября по телефону, сообщает Центр журналистских расследований.
Как сообщил Абдурешит Джеппаров, о местонахождении сына и племянника все еще ничего не известно.
Один из похищенных несовершеннолетний. Исляму Джеппарову восемнадцать лет должно исполниться только в ноябре. Его двоюродному
брату Джевгету Ислямову весной исполнилось 23 года.
5. Родственник похищенных крымских татар выехал
в Симферополь, чтобы встретиться с Аксеновым
Джерело: Крым.Реалии (спецпроект «Радіо Свобода»)
http://ru.krymr.com/content/article/26611170.html
29.09.2014
Отец одного из похищенных крымских татар в поселке СарыСу под Белогорском Абдурешит Джеппаров выехал в Симферополь
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на встречу с самопровозглашенным крымским «премьером» Сергеем
Аксеновым.
Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, такое решение было
принято Джеппаровым на встрече с ветеранами крымскотатарского движения, съехавшимися из разных регионов полуострова к дому похищенных ребят.
В свою очередь, во время собрания местный имам провел ритуальную молитву за скорое возвращение и здравие молодых людей.
6. Власть оккупированного Крыма считает
похищение крымских татар «провокацией»
Джерело: Крым.Реалии (спецпроект «Радіо Свобода»)
http://ru.krymr.com/content/article/26612171.html
29.09.2014
Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа
Ахтем Чийгоз 29 сентября встретился с полномочным представителем президента России в Крыму Олегом Белавенцевым, разговор шел
о похищенных накануне крымских татарах в селе Сары-Су под Белогорском.
Об этом Чийгоз рассказал корреспонденту сайта Крым.Реалии.
«Мне позвонили после эфира программы „Гравитация“ на телеканале АТR и пригласили на встречу. Я откликнулся на это приглашение»,–
сообщил зампредседателя Меджлиса.
На встрече также присутствовали заместитель полпреда президента
России в Крыму, глава «Республики Крым» Сергей Аксенов и председатель Сакского регионального меджлиса Эскендер Белялов.
По информации Чийгоза, в ходе встречи разговор касался главным
образом последних событий в Крыму.
«Полпред (Белавенцев – прим. ред.) говорил о необходимости стабильности и спокойствия в Крыму. Я со своей стороны говорил о том, что
последние события, в том числе похищение двух наших соотечественников, не внушает оптимизма и повода говорить о стабильности в Крыму.
Я им сказал, что в короткие сроки должны быть найдены те, кто это совершил, чтобы народ видел. Дай Бог, чтобы эти дети были живы»,– подчеркнул он.
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Как отметил заместитель председателя Меджлиса, российские власти заявили, что не имеют отношения к похищению в поселке Сары-Су под
Белогорском, более того «считают его действием, которое направлено на
срыв стабильности в Крыму».
7. По факту похищения крымских татар
открыли уголовное дело
Джерело: Крым.Реалии (спецпроект «Радіо Свобода»)
http://ru.krymr.com/content/article/26612241.html
29.09.2014
Следственное управление Следственного комитета России в Крыму
возбудило уголовное дело по факту похищения двух людей в Белогор
ском районе.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, дело возбуждено
по инициативе прокуратуры.
«В Белогорском районе 29 сентября, по инициативе прокурора Республики Крым Натальи Поклонской, состоялось межведомственное совещание по вопросу пропажи двух человек в Белогорске. По данному
факту принято решение о возбуждении уголовного дела по п. „а“, „ж“ ч. 2
ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц)»,– говорится
в сообщении.
По данным пресс-службы ведомства, следственное управление
ведет следствие и осуществляет мероприятия по установлению местонахождения пропавших людей. Законность принятых по уголовному делу процессуальных решений находится на контроле у прокурора
Крыма.
В прокуратуре добавили, что сообщение о пропаже двух жителей
Белогорска поступило еще субботу вечером.
«Родственник пропавших людей сообщил, что они без применения
физического насилия были посажены в микроавтобус на автодороге
Симферополь–Феодосия и увезены в неизвестном направлении»,– заявили в ведомстве.
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8. Аксенов встречается с родителями похищенных
крымских татар в здании, охраняемом снайперами
Джерело: Крым.Реалии (спецпроект «Радіо Свобода»)
http://ru.krymr.com/content/article/26615469.html
01.10.2014
В аннексированном Крыму около 300 человек прибыли к дому отца и дяди похищенных в Сары-Су Белогорского района крымских татар
Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова. Люди прибывали из разных
регионов Крыма,– сообщает информагентство QHA.
Кроме того, в Сары-Су прибыли заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, заместителть мэра Алушты
Энвер Арпатлы, представитель крымскотатарского национального движения, глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, председатель Сакского регионального
меджлиса Эскендер Билялов, ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, председатель Белогорского регионального
меджлиса Мустафа Асаба.
Самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов,
который ранее заявил о намерении приехать в Сары-Су, так и не прибыл
к дому похищенных. Вместо этого он решил провести закрытую встречу
в здании Белогорской райгосадминистрации.
По словам корреспондента QHA, на встречу были приглашены лишь
отец похищенного Исляма Абдурешит Джеппаров, мать похищенного Джевдета Ислямова, имам мечети Белогорска Эльведин Аблямитов,
Энвер Арпатлы и Заир Смедляев.
Здание Белогорской райгосадминистрации охраняют представители правоохранительных органов, на крыше здания находятся снайперы.
9. Аксёнов пообещал родным пропавших крымских татар
создать контактную группу по их поиску
Джерело: Крым.Реалии (спецпроект «Радіо Свобода»)
http://ru.krymr.com/content/article/26616915.html
02.10.2014
При «Совете министров» Крыма будет создана контактная группа,
которая будет заниматься делами пропавших крымских татар.
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Об этом агентству QHA рассказал отец и дядя похищенных в Сары-Су
Белогорского района Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова Абдурешит Джеппаров после встречи с самопровозглашенным премьер-министром Крыма Сергеем Аксёновым, которая состоялась 1 октября.
По словам Абдурешита Джеппарова, беседа была «содержательной».
«Пришли к тому, что при Совете министров будет создана контактная
группа, состоящая из представителей крымских татар, которые сформируются при этом органе. Туда будут входить представители пострадавшей стороны, юристы, специалисты, те, кто постоянно будут встречаться
с представителями компетентных органов, в общем-то, будут работать,
как положено»,– рассказал отец похищенного парня.
Он также сообщил, что контактная группа будут постоянно работать,
встречаться и сообщать людям о том, что делается.
Родным пропавших сообщили, что группа может начать свою работу
предположительно через две недели.
Помимо дел пропавших крымских татар, новосозданная структура
будет заниматься и другими случаями притеснения крымских татар –
обысками в мечетях, домах, медресе.
10. Очередная крымскотатарская семья заявляет
о пропаже родственника
Джерело: Джерело: Крым.Реалии (спецпроект «Радіо Свобода»)
http://ru.krymr.com/content/article/26615166.html
01.10.2014
В очередной крымскотатарской семье пропал родственник. Эдем
Асанов отправился на работу из Сак в Евпаторию, где он трудился спасателем в одном из санаториев. Однако на рабочем месте он так и не
появился.
Об этом Крым.Реалии сообщила сестра пропавшего парня Фериде
Асанова.
По ее словам, брат пропал 29 сентября.
В этот день Эдема видели в первой половине дня, на автостанции
в Евпатории.
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«Телефоны Эдема не отвечают. Сотрудники автовокзала нам ничего
не говорят, мы обратились в полицию»,– рассказывает сестра.
Девушка утверждает, что Эдем был спокойным неконфликтным человеком, он не был политически активным и в каких-либо резких высказываниях в социальных сетях тоже не замечен.
До этого сообщалось о том, что 27 сентября в селе Сары-Су Белогорского района неизвестные похитили двух парней Исляма Джеппарова
и Джевдета Ислямова, которые до сих пор не найдены.
11. О судьбе похищенных в Крыму крымских татар
до сих пор ничего не известно
Джерело: Крым.Реалии (спецпроект «Радіо Свобода»)
http://ru.krymr.com/content/article/26617796.html
02.10.2014
Судьба похищенных в Сары-Су Белогорского района Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова, несмотря на внимание властей аннексированного Крыма, по-прежнему остается неизвестной.
Как рассказал изданию Крым.Реалии отец Исляма Абдурешит
Джеппаров, в четверг, 2 октября, его сестру, мать Джевдета, вызывали
на допрос к следователю, однако о результатах этой встречи пока нет
сведений.
По словам Джеппарова, он сам пытался узнать у следователя:
живы ли его сын и племянник, но ему никакой информации не предо
ставили.
Что касается встречи с «премьер-министром» Крыма Сергеем Аксеновым, прошедшей 1 октября в Белогорске, то, по мнению Джеппарова,
все было сделано так, чтобы спровоцировать крымских татар на ответные шаги.
«На крышах возле здания, где проходила встреча, было много снайперов, люди видели джипы с автоматчиками, вокруг города – много военных. Все по-боевому были настроены. К тому же накануне исчез еще
один парень в Евпатории (Эдем Асанов.– Прим. ред.), люди были взволнованы»,– отметил Джеппаров.
Он полагает, что таким образом инициаторы подобных действий хотят спровоцировать в Крыму столкновения. «Они хотят, чтобы мы (крым478
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ские татары.– Прим. ред.) сделали неверный шаг, спровоцировали боевые
действия, а дальше – наш народ гибнет.
Идет провокация со стороны каких-то сил, которые это делают. Если
бы мы ошиблись и сделали нерасторопное или резкое движение, был бы
крах»,– уверен Джеппаров.
В связи с этим он призвал соотечественников быть осторожными
и не поддаваться на провокации.
Кроме того, через неделю он пообещал подробнее рассказать о результатах работы контактной группы при «Совете министров», которая
будет заниматься делами пропавших крымских татар.
По данным лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева,
за время оккупации Крыма Россией бесследно исчезли 18 представителей крымскотатарского народа. Об этом Джемилев заявил в зале сессионных заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы.
12. В аннексированном Крыму пропал крымский татарин
Эскендер Апселямов
Джерело: Крым.Реалии (спецпроект «Радіо Свобода»)
http://ru.krymr.com/content/article/26621422.html
05.10.2014
В аннексированном Крыму в очередной раз пропал еще один молодой крымский татарин.
Об этом в Facebook сообщил участник крымскотатарского национального движения, руководитель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.
«К сожалению, и эти праздничные дни пытаются омрачить нехорошими новостями. Дай Аллах, чтобы все закончилось благополучно.
Поступило сообщение об очередной пропаже крымскотатарского парня. Апселямов Эскендер 1991 года рождения, проживающий в селе Калинино, Красногвардейского района, вечером 3 октября направился
на работу со съемной квартиры по улицы Трубаченко в Симферополе.
На работу не явился, никакой связи с ним нет, телефон молчит. Всех,
кому что-либо известно о местонахождении Эскендера, просьба сообщить родителям телефонный номер его матери Айше +7978 830 3510
и мне»,– написал Смедляев.
479

Злочини на ґрунті ненависті в Україні

Как сообщали Крым.Реалии, в аннексированном Крыму все чаще
стали похищать людей.
Судьба похищенных в Сары-Су Белогорского района Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова, несмотря на внимание властей аннексированного Крыма, по-прежнему остается неизвестной.
13. Пропавшего Эдема Асанова нашли мертвым
в Евпатории
Джерело: Крым.Реалии (спецпроект «Радіо Свобода»)
http://ru.krymr.com/content/article/26622762.html
06.10.2014
Пропавшего 29 сентября в аннексированном Крыму Эдема Асанова
нашли мертвым в Евпатории.
Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, тело парня нашли в заброшенном санатории в Евпатории.
Тело Асанова доставили в местный морг. Похороны состоятся во
вторник в Саках.
Как сообщал сайт Крым.Реалии, Эдем Асанов пропал 29 сентября.
В этот день его видели в первой половине дня, на автостанции в Евпатории.
Сестра парня утверждает, что Эдем спокойный неконфликтный человек, он не был политически активным и в каких-либо резких высказываниях в социальных сетях тоже не замечен.
До этого сообщалось о том, что 27 сентября в селе Сары-Су Белогорского района неизвестные похитили двух парней Исляма Джеппарова
и Джевдета Ислямова, которые до сих пор не найдены.
Национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в зале сессионных заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы рассказал европейским парламентариям, что за время оккупации
Крыма Россией бесследно исчезли 18 представителей крымскотатар
ского народа.
По словам Мустафы Джемилева, крымскотатарское население подвергается жесткому давлению со стороны оккупационных властей Крыма, много татар арестованы без всяких правовых оснований.
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Влада анексованого Криму закликає мусульман півострова
позбутися забороненої літератури
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26637164.html
14.10.2014
Влада Криму закликають мусульман позбутися забороненої в Росії літератури. Про це заявив «глава республіки Крим» Сергій Аксьонов, повідомляє російське агентство «Тасс».
«Ми говоримо про те, щоб дати людям перехідний період, за який
вони повинні адаптуватися до російського законодавства. У багатьох на
руках перебувала література, яка на Україні була дозволена, але за законами Росії є забороненою до використання», – заявив Аксьонов.
За його словами, протягом трьох місяців серед мусульман вестиметься роз’яснювальна робота, а в ЗМІ буде опубліковано список літератури, яку не повинні мати при собі законослухняні жителі анексованого
Криму.
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що
російська влада після того, як їй не вдалося домогтися від кримськотатарського народу визнання анексії Росією Криму, вирішила за допомогою жорстких репресій змусити кримських татар покинути окупований
півострів.

В Крыму сообщают о пропаже двух студентов
Джерело: Крым.Реалии (спецпроект Радіо Свобода)
http://ru.krymr.com/content/article/26636195.html
14.10.2014
В аннексированном Крыму пропал студент Таврического национального университета им. Вернадского – первокурсник Артем Дайрабеков,
который не выходит на связь с родственниками уже почти сутки. Об этом
сайту Крым.Реалии сообщила тётя пропавшего Лиля Белялова.
По ее информации, в понедельник Артем в полдень уехал из дома
в Симферополе в вуз. По пути он завез свою младшую сестру в школу
№ 41, которая располагается на автовокзале.
481

Злочини на ґрунті ненависті в Україні

«Он должен был ее забрать в шесть часов вечера, последний звонок от него был где-то в половину третьего. Он сказал, что все нормально, он с друзьями. Был обычный разговор. Но в 18:00 он не забрал сестру, мы стали переживать. Потому что он очень ответственный и если бы
не мог забрать ребенка, обязательно предупредил бы»,– рассказывает
женщина.
Родные отправились в школу ближе к семи часам вечера и увидели
там одиноко стоящую сестру пропавшего.
«И тут мы поняли, что что-то случилось. Телефон отключен у него до
сих пор. Мы не можем ему дозвониться со вчерашнего дня, списываемся
с друзьями по интернету, но пока никакой информации об его местонахождении у нас нет. Мать Артема сейчас на лекарствах, даже разговаривать не может»,– говорит Лиля Белялова.
По словам женщины, родные уже обратились в полицию, друзья
пропавшего парня сообщили Крым.Реалии, что обзванивают больницы,
но пока безрезультатно.
Еще один пропавший – Белял Билялов, студент первого курса Крымского инженерно-педагогического института. По словам родных Артема,
он является его другом. Связаться с близкими Беляла Белялова пока не
удалось.
Родные даже боятся выдвигать хоть какие-то версии пропажи парней в свете последних событий в Крыму.
27 сентября в селе Сары-Су Белогорского района неизвестные похитили двух парней Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова. Их до сих
пор не нашли.
29 сентября в Евпатории пропал крымский татарин Эдем Асанов.
6 октября его нашли мертвым. Позже, в Меджлисе крымскотатарского
народа сообщили, что парня нашли повешенным.
В последнем докладе ООН по ситуации о соблюдении прав человека
в Украине указывается на то, что в Крыму продолжает ухудшаться ситуация с соблюдением прав человека. Особенное давление оказывается на
представителей крымскотатарского народа.
Управление по правам человека ООН рекомендовало крымским
властям и властям России прекратить осуществлять давление и запугивание крымских татар, гарантировать основные права всем жителям
полуострова.
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ЗМІ: один зі зниклих в Сімферополі студентів
знайдений мертвим
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26637066.html
14.10.2014
В анексованому Криму заявляють, що у Сімферополі знайшли тіло одного зі зниклих напередодні студентів – Беляла Белялова. Про це повідомляє сайт «Кримінформ», близький до самопроголошеного «уряду» Криму.
За повідомленням, хлопець помер через отруєння курильною сумішшю. Другого студента, Артема Дайрабекова, медикам вдалося врятувати,
зробивши промивання шлунка, стверджує видання.
«Крим.Реалії», проект Радіо Свобода, спробував перевірити дану
інформацію у рідних Артема Дайрабекова, проте його тітка, яка раніше
повідомляла про зникнення, відмовилася давати будь-які коментарі.
У кримському «МВС» також відмовилися коментувати ситуацію без
інформаційного запиту. У той же час на сторінці в соціальній мережі
«Вконтакте» Артем пише про те, що з ним все в порядку.
Минулого тижня був знайдений мертвим 25-річний Едем Асанов,
який зник 29 вересня.
Більшість кримських татар виступали проти приєднання Криму до Росії.

Батьки постраждалих у Сімферополі студентів
страшенно залякані і не дають свідчень – М. Джемілєв
Джерело: УНН
http://www.unn.com.ua/uk/news/1396037-batki-postrazhdalikh-u-simferopoli-studentivstrashenno-zalyakani-i-ne-dayut-svidchen-m-dzhemilov
15.10.2014
Батьки двох зниклих раніше студентів, одного з яких згодом знайшли
мертвим, а інший наразі перебуває у лікарні у несвідомому стані, є сильно заляканими і поки що відмовляються давати якусь інформацію. Про це
в коментарі УНН розповів один із лідерів кримсько-татарського народу
Мустафа Джемілєв.
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«У нас поки що немає жодної достовірної і перевіреної інформації
з цього приводу, оскільки батьки цих двох хлопців дуже важко йдуть на
контакт. Вони страшенно налякані»,– розповів він.
М. Джемілєв зазначив, що у зв’язку з цим інцидентом до Сімферополя
виїхав виконуючий обов’язки Меджлісу з ціллю з’ясувати обставини і деталі
трагічного випадку. Він також не зміг підтвердити інформацію про можливе отруєння студентів і про наявність у них численних слідів катувань.
«Один із хлопців перебуває у несвідомому стані. Ми чекаємо, що він
прийде до тями і дуже сподіваємося на його покази»,– зазначив М. Джемільов. Лідер кримсько-татарського народу додав, що вони не зверталися
до місцевих правоохоронців, оскільки це є «марною справою».
«Вони ж не визнають, що вони це самі зробили. Тому ми розраховуємо на свої сили»,– підкреслив він.
М. Джемілєв також зауважив, що важлива інформація між кримськими татарами наразі практично не передається по телефону, оскільки їх
зв’язок активно прослуховується працівниками ФСБ.
Як повідомлялося раніше, вчора у Сімферополі в районі вул. Севастопольської був виявлений труп одного з двох зниклих напередодні студентів – Бєляла Белялова.
За інформацією ЗМІ, за попередніми даними смерть юнака настала
внаслідок отруєння курильною сумішшю. Другого студента, Артема Дайрабекова, медикам вдалося врятувати, зробивши промивання шлунка.
За даними кримських ЗМІ, Бєлялов і Дайрабеков зникли у понеділок.
Родичі юнаків звернулися в поліцію із заявою про їх зникнення.
Тетяна Вовканич

Аксьонов: зниклих кримських татар не викрадали
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26640260.html
16.10.2014
Самопроголошений «прем’єр-міністр» Криму Сергій Аксьонов визнає
зникнення чотирьох кримських татар на території анексованого Росією
півострова, але каже, що вони не були викрадені.
Крім того, Аксьонов заявив, що один зі зниклих «воював у Сирії і загинув там». Відколи Росія в березні анексувала український Крим, на те484
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риторії півострова мертвими знайшли щонайменше трьох кримськотатарських чоловіків.
Правозахисники із Human Rights Watch раніше цього місяця повідомили, що ще трьох кримських татар вважають зниклими, а також, що на
тілах декого із тих, кого знайшли мертвими, є сліди тортур.
В останні тижні тиск на кримських татар, більшість яких виступала
проти анексії Криму, збільшився.
Минулого місяця російська влада захопила Меджліс і обшукала будинки лідерів кримських татар.

У Криму повідомляють про зникнення
ще одного кримського татарина
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26678196.html
06.11.2014
Кримська польова місія з прав людини на окупованому Росією українському півострові повідомила сьогодні про зникнення ще одного
кримського татарина. За її даними, 29-річний мешканець Феодосії Усеїн
Сеїтаблаєв зник іще 21 жовтня, коли пішов із роботи додому, й відтоді його не бачили і зв’язку з ним не було.
Після окупації й анексії Криму Росією там стали зникати кримські
татари. Таких випадків зникнення чи викрадень раніше сталося вже не
менш як чотири. В одному з них зниклого знайшли повішеним, доля інших
трьох досі не відома.

РНБО: 21 представника кримськотатарського народу
викрали після анексії
Джерело: Радіо Свобода
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26700063.html
19.11.2014
У Криму з часу анексії викрали 21 кримського татарина, заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко.
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«На жаль, частина цих людей загинула»,– заявив Лисенко.
За його словами, такі факти будуть документуватися і передаватися
міжнародним організаціям.
В останній доповіді міжнародної правозахисної організації Human
Rights Watch йдеться про те, що ситуація з порушенням прав людини
в Криму після його входження до складу Росії погіршилася. У доповіді містяться дані про факти залякування й утиски тих, хто виступає проти дій
Росії в Криму, в першу чергу – кримських татар.
«Уповноважений з прав людини» в Криму Людмила Лубіна назвала ці
дані такими, що не відповідають дійсності, як і поширювані дані про викрадення кримських татар.
Росія анексувала Крим у березні цього року. Ані Україна, ані Європейський союз, ані США не визнали приєднання Криму до Росії.

7. ДЕЯКІ ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ
Незрячий харків’янин судиться з банком через кредит
Джерело: «Українська правда»
http://life.pravda.com.ua/society/2014/05/7/167389/
07.05.2014
Незрячий пенсіонер із Харкова подав до суду на банк, який відмовився надати кредит лише через те, що клієнт мав інвалідність. Правозахисники стверджують: це прецедентний для України судовий спір щодо
дискримінації в банках людей з інвалідністю.
У банківських установах нерідко є писані і неписані застереження до
кредитування людей з інвалідністю. Часто доводиться засвідчувати свою
платоспроможність додатковими документами чи запрошувати поручителів. А іноді людині з інвалідністю кредит «не світить» взагалі.
Йдучи до суду, пенсіонер Юрій Череда не прагнув «війни» із банком.
Каже, що головне його бажання – відчувати себе таким само клієнтом,
як і інші.
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Споживчий кредит – через суд
У перших двох інстанціях незрячий харків’янин переміг. 29 жовтня
Апеляційний суд Харківської області підтвердив рішення Дзержинського
районного суду м. Харкова від 12 серпня 2013 року, визнавши дискримінацією відмову у наданні кредиту через інвалідність.
Також суд постановив, що моральна шкода за дискримінацію та приниження людської гідності внаслідок незаконної відмови у банківському
обслуговуванні «коштує» 1000 гривень.
Юрій Череда чекав на це рішення майже рік. Усе почалося з того, що
він разом із дочкою вирішив купити телевізор у розстрочку. Супермаркет
побутової техніки «Ельдорадо» обрали навмання.
Консультант магазину розповів про існуючі «найвигідніші пропозиції», допоміг вибрати телевізор, виписав рахунок фактуру на товар вартістю 3333 грн. й направив покупця до місця, де працівники банку оформлюють споживчі кредити. «Одразу купити телевізор за три тисячі гривень – дорого. Мені було зручно придбати товар у кредит, щоб за нього
щомісяця сплачувати 100–120 грн.»,– каже Череда.
Умови кредитування банку влаштували чоловіка, і він почав оформлювати кредит. Коли виявилося, що клієнт є інвалідом першої групи за
зором, запал працівниці банку враз поменшав. Жінка запитала, хто може
стати поручителем – член сім’ї, який не має інвалідності.
«Після того, як я сказав, що таких поручителів не маю, і запитав, чому
мені відмовляють надавати кредит на загальних умовах, працівниця банку відповіла: „Вибачте, але я мушу виконувати внутрішнє розпорядження“»,– пригадує Юрій Череда.
При цьому вона не змогла відповісти, який закон забороняє надавати людині з інвалідністю споживчий кредит.
На сайті банку вдалося розшукати Правила банківського обслуговування фізичних осіб. У цих правилах – жодного слова про те, що людям
з інвалідністю потрібен поручитель для придбання споживчого кредиту,
чи інші додаткові умови кредитування людей з інвалідністю.
Однак там зазначено, що банк має право «відмовитись від надання
кредиту клієнту частково або в повному обсязі за наявності будь-яких
підстав, які визначаються банком на власний розсуд та явно свідчать про
те, що наданий клієнту кредит своєчасно не буде повернений, звільняючись при цьому від відповідальності за таку відмову».
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Історію в супермаркеті зафіксували на відео, і з цими доказами чоловік вирушив до Дзержинського районного суду м. Харкова. Його інтереси захищав адвокат Олег Лепетюк, голова Харківської громадської
організації незрячих юристів у рамках Фонду «Стратегічні судові справи
з протидії дискримінації» Коаліції з протидії дискримінації.
Дискримінаційна відмова
Олег Лепетюк розповів, що його організація з 2003 року консультує
людей з інвалідністю щодо захисту їхніх прав. І найчастіше до них звертаються з питанням дискримінації в обслуговуванні в транспортній та банківській сферах, а також у відмові в доступі до інформації.
Справа Юрія Череди стала ключовою, оскільки на руках були відеодокази, які підтверджували факт дискримінації.
«Наша позовна заява кілька місяців лежала в суді – все переносилася
дата її розгляду, оскільки питання споживчих кредитів не є таким пріоритетним. Відповідача – представників банку – неодноразово просили
з’явитися в суді, що було проігноровано. Врешті рішення було прийнято
заочно на нашу користь. Однак уже після цього банк подав апеляцію»,–
каже Лепетюк.
Зокрема, апелянт зазначив, що позивач Юрій Череда офіційно із пропозицією отримати кредит до банку не звертався. Крім того, на думку
представників банку, відеозапис розмови недопустимо використовувати як доказ по справі, оскільки він був здійснений без дозволу особи,
яку знімали.
Утім, ці аргументи суд відкинув і вирішив, що ненадання людині з інвалідністю кредиту на загальних умовах є дискримінацією, а відеозапис
якраз є зафіксованим доказом відмови.
Тексти двох рішень суду містять покроковий опис справи з використанням норм діючого законодавства, зокрема статті 17 Закону України
«Про захист прав споживачів», статті 633 Цивільного кодексу України про
банківське обслуговування, статті 1 Закону України «Про основи соціальної захищеності України», а також Конвеції ООН «Про права інвалідів»
(від 13 грудня 2006 року).
Досить детально в рішеннях суду описано, що є дискримінацією,
звертаючись до Закону України «Про запобігання та протидії дискримінації в Україні».
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Втім, Вищий спеціалізований суд по цивільних та кримінальних справах відправив справу на перегляд. Підстава – відео, яке було доказом, порахували неякісним доказом, що стало підставою для винесення «неправильного рішення».
Незрячий харків’янин та його адвокат готуються до нового витка судових перипетій.
Людям з інвалідністю потрібно бути
більш активними – експерт
Останнім часом люди з інвалідністю стали активніше звертатися до
суду за захистом своїх прав. Так, адвокат-візочник з Дніпропетровська
Дмитро Жарий виграв справу проти мережі аптек.
Перемогою в суді закінчилася і справа донечанки Тетяни Гречишнікової, яку не пустили в нічний клуб на інвалідному візку.
Незрячий юрист зі Львова Андрій Стегніцький через суд зобо
в’язав «Укрзалізницю» переробити сайт під потреби людей із порушенням зору.
«Уже давно велась мова про те, що людям з інвалідністю дуже складно отримати кредит. Проблема є. У нашому суспільстві мало хто розуміє,
що люди з інвалідністю можуть бути платоспроможними. Стигматизація
людей з інвалідністю є одним із факторів, що може надалі призвести до
дискримінації»,– коментує ситуацію Марія Ясеновська, президент Харківської обласної фундації «Громадська Альтернатива», експерт Коаліції
з протидії дискримінації.
Експертка зауважує: щоб в цілому змінити ситуацію, люди з інвалідністю мають бути видимі у суспільстві.
Для цього передбачено багато дій з боку суспільства та держави –
зокрема інклюзивна освіта. Якщо в дитячому садку і в школі діти, які мають
інвалідність, і які її не мають, навчатимуться разом, вони сприйматимуть
таку ситуацію як норму. І вже до людей з інвалідністю не ставитимуться
упереджено.
«Щоб позбутися стереотипів, потрібно із ними зіштовхнутися.
Присутність «таких» людей допомагатиме змінювати ставлення до
інвалідності: від проблеми – до особливості людини. Однак і самі люди з інвалідністю повинні вести активний спосіб життя»,– наголошує
Ясеновська.
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Крапку поставить Вищий спеціалізований суд
А поки Юрій Череда чекає на судову крапку своїй справі, за таким само алгоритмом готовий судитися Денис Петров із Києва, якому відмовили
у наданні кредиту на телефон, придбаний в онлайн-магазині.

Денис Петров та голова Харківської громадської організації
незрячих юристів Олег Лепетюк

«Я маю дохід у 7 тисяч гривень на місяць, але через свою інвалідність
не можу оформити кредит – на відміну від інших покупців, дохід яких
складає 800 грн.»,– зауважує він.
У «Дельта-банку» Денис Петров має депозитний рахунок, і через
цей банк йому також нараховують пенсію. «Цікава ситуація: коли моїми
грошима розпоряджаються, то мій підпис „валідний“, коли ж я хочу скористатися послугами банку, то враз мій підпис стає не „таким“»,– каже
чоловік.
Банк відмовився пояснювати свою відмову в кредитуванні.
«…Згідно з нормами та положеннями діючого законодавства, а саме відповідно до глави 10 Закону України „Про банки та банківську діяльність“, банк залишає за собою право не розголошувати причину відмови в
наданні кредиту»,– йдеться у відповіді на інформаційний запит.
Ірина Виртосу, Тетяна Печончик
Центр інформації про права людини
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Паутина мракобесия
Джерело: Права Людини в Україні (ХПГ)
http://khpg.org.index.php?id=1406064141
23.07.2014
В независимой купянской газете «Наш город» (Харьковская область)
опубликовано письмо читательницы, утверждающей, что прокламации,
разжигающие ненависть к евреям и украинцам, раздаются… в православном храме.
Уважаемая редакция!
Написать вам заставил, да, именно заставил, вопиющий случай, произошедший в нашей семье: мы поссорились из-за пасквилей, которые
моя мама, прихожанка нашей Николаевской церкви, принесла домой
после субботнего богослужения.
Такой гадости я не читала давно. Стала спрашивать у мамы, кто снабдил ее этими прокламациями, и узнала, что листки эти ей дали не прихожанки, а служительницы храма. В общем, чтобы не отнимать времени
у читателей и печатных строк у газеты, скажу коротко – «Русский мир»
и «Православный набат» (так назывались эти листовки) назначили главными «фашистами» евреев. В этих воззваниях культивируется ненависть
и вражда к представителям отдельно взятого народа.
Неужели ничего не изменилось за 100 лет со времен печально известных еврейских погромов имперской России с их главным лозунгом: «бей
жидов, спасай Россию»?
Заклинаю вас, служители культа, одумайтесь, не богохульствуйте! …Идет война, гибнут люди, а вам, служителям культа, «жиды» не
дают жизни?
В этих листовках столько же грязи и на Родину нашу. За что? Зачем?
«Русский мир» пусть воюет и побеждает у себя в России сколько угодно –
это их личное, суверенное дело. Но зачем же доходить до маразма, объясняя, что Гитлер «сознательно создал украинский язык, чтобы развалить
Советский Союз»?!
Чтобы остудить некоторые разгоряченные головы и с тем, чтобы не
навлекать на головы мирных купянчан «защитников „Русского мира“»
(Славянск у всех на виду и на слуху), сообщите, пожалуйста, координаты
тех ведомств, которым по долгу службы поручено охранять целостность
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и независимость нашего государства, а также пресекать проявления ксенофобии и сепаратизма, от кого бы они не исходили!
С уважением и надеждой,
Купянчанка С. В.

«Техаську різанину бензопилою» міліція запобіжить
Джерело: Права Людини в Україні (ХПГ)
http://khpg.org.index.php?id=1409092182
27.08.2014
Щорічно громадська організація «Центр правових та політичних досліджень „ДУМА“» запитує у правоохоронців Слобожанщини (Харківської,
Сумської та Полтавської областей) інформацію щодо злочинів, скоєних
з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості.
Раніше такі інформаційні запити спрямовувалися до обласних управлінь міліції, але минулого року довелося зіткнутися з ситуацією, коли
міліцейські очільники заперечували можливість надання необхідних відомостей, посилаючись на те, що держателем Єдиного реєстру досудових розслідувань, в якому міститься вся інформація про зареєстровані
злочини (кримінальні правопорушення), з введенням наприкінці 2012 року в дію нового Кримінального процесуального кодексу України є Генеральна прокуратура України.
Отже, запитуючи інформацію про дані за 2013 рік, правозахисники
звернулися саме до органів прокуратури в указаних областях.
Щоправда, відповіді, що надійшли, виявилися досить лаконічними.
Так, прокуратура Харківської області повідомила:
«Згідно відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань та звітності форми № 1 „Єдиний звіт про кримінальні правопорушення“ за 2013 рік, кримінальні правопорушення зазначеної вище категорії правоохоронними органами Харківської області не реєструвались
та до провадження не приймались».
Прокуратура Сумської області надала більш розлогу інформацію:
«Відповідно до статистичної звітності за 2013 рік обліковано 1 кримінальне провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належ492
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ності або релігійних переконань) та 4 кримінальні провадження за ст. 300
КК України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну
нетерпимість та дискримінацію). Кримінальні правопорушення з мотивів
расової, національної чи релігійної нетерпимості за статтями 115, 129
КК України не обліковувалися.
Звітністю не передбачено виокремлення кримінальних проваджень
з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості за ч. 2 ст. 121,
ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 127, ст. 296 КК України».
А прокуратура Полтавської області переадресувала запит до УМВС
України в Полтавській області. Полтавська ж міліція відповіла наступне:
«У Полтавській області в 2013 році було зареєстровано 3 кримінальних правопорушення за ст. 300 КК України за ввезення, виготовлення або
розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості,
а саме:
– „Реалізація 06.12.2013 року в комп’ютерному клубі м. Полтави DVDдисків з фільмом жахів, який пропагує культ насильства і жорстокості“;
– „Продавець-консультант магазину м. Кременчука Полтавської області 24.06.2013 року продала неповнолітньому DVD-диск з кінофільмом
‘Техаська різня бензопилою’, що входить в список фільмів, що пропагують
культ насильства і жорстокості“;
– „По факту спричинення 10.05.2013 року тілесних ушкоджень неповнолітній особі, що супроводжувалось здійсненням відеозапису на мобільний телефон ученицями ПТУ м. Кременчука з метою подальшого розповсюдження серед однолітків. Згідно довідки експерта дана відеопродукція
відноситься до такої, що пропагує культ насильства і жорстокості».
Отже, у сухому залишку маємо наступну картину у царині нашого дослідження:
На Харківщині, як у відомій пісні про Багдад, «усе спокійно». На Сумщині обліковано 1 кримінальне провадження за ст. 161 Кримінального
кодексу України (яке саме – невідомо, позаяк прокурорські чиновники відмовилися надавати фабули справ, навіть без зазначення прізвищ
та імен кривдників та потерпілих). У Сумській та Полтавській областях
реєструвалися кримінальні правопорушення за ст. 300 Кримінального
кодексу України за ввезення, виготовлення або розповсюдження творів,
що пропагують культ насильства і жорстокості, увагу з яких привертає
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факт поширення відеозапису побиття неповнолітньої особи ученицями
ПТУ м. Кременчука.
Щодо пильнування міліціонерів стосовно DVD-дисків з фільмами
жахів, то це більше схоже на «полювання на відьом» або намагання виправдати своє існування та фінансування, оскільки подібна відеопродукція
перебуває фактично у вільному доступі як на території України, так і в безмежному павутинні Інтернету.
Таким чином, з відповідей правоохоронців стає зрозумілим, що «Техаську різанину бензопилою» вони запобігти можуть (принаймні, в кіно).
А от наскільки ефективною є робота прокуратури та міліції з попередження та боротьби зі справжніми злочинами на ґрунті ненависті – залишається невиясненим.
Юрій Чумак

«Ватнік, визубри, скотина! Харків – це Україна!» –
протистояння українців і ватників в Харкові
Джерело: «Пресса Украины»
http://uapress.info/uk/news/show/39938
22.09.2014
В українському Харкові вчора ввечері, 21 вересня, пройшли поки словесні і відносно мирні протистояння харків’ян: патріотів України
та патріотів Путіна і Російської Федерації.
Пропонуємо читачам «Преси України» подивитися невелике відео
вчорашнього вечірнього Харкова, на якому ледь не побилися харків’яни –
прихильники єдиної і неподільної України і харків’ян-ватников, які вирішили підтримати Путіна в його війні проти України.
На відео присутня ненормативна лексика, тому будьте обережні
з гучним звуком у Ваших колонках.
Основний меседж, який хотіли донести до вух ватніків українські
патріоти, це «Ватник визубри, скотина! Харків – це Україна!» і «Чемодан,
вокзал, Росія!».
У відповідь ватники зуміли тільки сплагіатити українців і видали:
«Чемодан, вокзал, Європа!»…
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Нагадаємо читачам «Преси України», що ще в кінці серпня харків’яни
також провели мітинг «Зупиніть божевільного» біля російського консульства. Пікетувальники тримали прапори України, плакати «Путін – вбивця,
пішов геть з України», «Зупиніть божевільного», «Stop war». Мітингувальники скандували «Росія – терористи» і «Посол – геть з України!».
Акція закінчилася тоді бійкою між міліцією та пікетувальниками.
Саша Казимирский

Ватник с «Флобером» напал на людей в центре Харькова
Джерело: ІНФОРМАТОР.su
http://www.informator.su/vatnik-s-floberom-napal-na-lyudey-v-tsentre-harkova/
29.09.2014
В Харькове неизвестный мужчина с георгиевской лентой открыл
стрельбу из пистолета по людям, собравшимся под бывшим памятником
Ленину.
С самого утра под бывшим памятником Ленину собралась толпа горожан. Многие пришли посмотреть, а многие начали оттирать надписи
и пытаться снять флаги Украины с постамента.
Внезапно, со стороны Госпрома подошел мужчина лет 50, у которого
на одежде была прикреплена георгиевская лента.
Подошедший начал громко орать, что те, кто снесли памятник – «фашисты» и «бендеровцы». Один из присутствующих попытался унять мужчину, но тот в ответ достал пистолет «Флобер» и начал стрелять в толпу.
Стрелявшего быстро скрутили и вызвали милицию. Обезвреженного
преступника никто не бил. Пострадавших нет.

Российские партизаны в Харькове. Миф или реальность?
Джерело: АТН (Харьков)
http://atn.ua/obshchestvo/prorossiyskie-partizany-v-harkove-mif-ili-realnost
17.10.2014
Очередной взрыв на железной дороге в Харьковской области произошел на перегоне Водяное-Коломак. У проезжавшего мимо локомоти495
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ва выбило стекла и оторвало контактную линию. Больше повреждений
нет, никто не пострадал. В СБУ открыли производство по статье диверсия.
До этого времени диверсанты действовали ближе к Харькову – взрывали
пути в направлении Чугуева, в районе Зеленого Колодца, обстреливали
товарный состав под Змиевом, взрывали линии электропередач и цистерну с топливом на Основе.
Две террористические группы оперативники задержали. Это, утверждают правоохранители, оказались диверсанты, которые действовали по заданию российских спецслужб. О том, что эти группы связаны
между собой следователи не говорят, между тем интернет наводнили
ролики, на которых члены якобы тайного харьковского пророссийского движения партизан обещают навести в городе свои порядки и победить хунту.
«Господа, дорвавшиеся до власти – мы больше не видим смысла в мирных акциях, и не верим в мирные переговоры с Вами».
Вместе с постановочными угрозами в непонятном помещении, люди, называющие себя харьковскими партизанами, публикую кадры, на
которых якобы стреляют в составы, бросают зажигательные смеси и бьют
проукраинских активистов. Правда, пока ни одного пострадавшего не
найдено, что позволяет усомниться в реальности существования партизан. Не подтверждают пока их существование и в СБУ. А вот от украинских
активистов наоборот публикуется видео – на нем харьковские партизаны, якобы уже задержанные украинскими военными, просят прощения.
Правда, руководством АТО подлинность этой видеозаписи пока также не
подтверждается.
«Простите нас войны Украины, то что мы дол..бы русские»
Психологи говорят, эти видеоролики, скорее всего не столько демонстрация реальной силы, сколько психологический прием, цель которого запугать местное население.
Максим Жидко, психолог: «Этот ролик, безусловно, смотрят люди,
я думаю интернетом пользуются прежде всего молодые люди, это означает что у молодых людей кровь горячая и жизненного опыта и здравого
смысла не всегда хватает, правильно оценить ситуацию и понять с чем
они столкнулись, поэтому подобные ролики могут провоцировать, око
за око зуб за зуб, то есть проявление насилия, по отношению к людям
которые придерживаются каких-то других идеологических взглядов,
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и в этом смысле эти ролики опасны потому, что они разжигают насилие
в обществе».
Кроме того, такие ролики действуют на молодежь, которой хочется
романтики. Уверенные в том, что за ними сильная тайная организация,
они идут на совершение преступлений. Возможно именно так, находятся
те, кто взрывает банкоматы «Приватбанка» в Харькове. Последний случай
произошел 15 октября на Московском проспекте – а бросать в банкомат
коктейль Молотова «партизан» пришел в российской форме. Там его без
труда задержали ГСОшники.
Владимир Марченко, командир батальону ГСО: «Завдяки професійним діям працівників міліції одного з молодиків було затримано.
При поверховому огляді, було виявлено пневматичний пістолет, вибуховий пристрій, охотнічий ніж й ще пляшка з рідиною. Та який зізнався
в скоєнному злочині».
С такими «партизанами» пока успешно справляются местные правоохранители. Правда, у скольких романтиков уже забита голова «партизанской» войной не могут сказать даже психологи.
Марина Николаева, Анна Юрченко

Харків’яни запустили додаток,
який дозволяє читати новини без агресії
Джерело: «Сегодня»
http://ukr.segodnya.ua/regions/kharkov/harkovchane-zapustili-prilozhenie-kotoroepozvolyaet-chitat-novosti-bez-agressii-572483.html
27.11.2014
«Укропа» і «ватника» замінять на українця й українофоба
Харків’яни розробили унікальний додаток для інтернет-браузера,
який дозволяє читати новини і коментарі до них без нальоту агресії та образ, адже розумна програма замінює негативні обороти на нейтральні.
Так, «українофашист» за допомогою всього одного кліка перетворюється на «українця», слово «хунта» – у «влада», а «колоради» – у проросійськи налаштованих людей. Самі творці назвали свій проект «добрим», бо,
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за їхніми словами, за допомогою цієї програми можна викорінити ворожість у Мережі.

Додаток змінив слова «укроп» і «ватник» на нейтральні «українець»
та «українофоб». Фото: chrome.google.com

Як виявилося, автори програми – шестеро рекламників, які одного
разу відчули, що й самі попадають під вплив експресивних виразів.
«Слова мають колосальний вплив на людей. В один час ми, як і багато
інших, залпом читали новини, які були в Інтернеті. Але в якийсь момент
відчули, що слова з негативним забарвленням по відношенню до України
почали викликати у нас таке ж ставлення до людей з проросійською позицією. Це просто люди з іншою думкою, але для нас вони ставали мало не
ворогами. Так що ми вирішили зробити такий додаток, який правив би новини в браузері: слова з негативною конотацією заміняв би на більш нейтральні»,– згадує один з розробників програми Mirumir Максим Бурцев.
За словами хлопця, на створення розширення у них пішло всього
кілька тижнів. «Я і ще четверо хлопців з нашої команди працювали над
словником, а програміст написав додаток. Складання словника з усіма
відмінками і відмінюванням зайняло значно більше часу, ніж написання
програми»,– розповів Бурцев. Зараз розумний додаток розпізнає майже
тисячу агресивно забарвлених слів, замінюючи, наприклад, слово «ватник» на «українофоб», «укроп» – на «українець», а «хунта» – на «влада».
Однак творці запевняють, що щодня продовжують поповнювати словниковий запас свого дітища.
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Скористатися додатком Mirumir може безкоштовно будь-який користувач. Для цього йому потрібно завантажити додаток в Інтернеті,
після чого він сам вбудовується з браузер і просить згоду на роботу на
комп’ютері. «Коли користувач бродитиме по Інтернету, програма автоматично буде замінювати агресивні слова нейтральні»,– пояснює Максим.
За словами хлопця, ніяких глобальних цілей з порятунку країни
хлопці перед собою не ставили, а лише хотіли прибрати емоційну подачу
новин і виключити образливе навішування ярликів. «Ми зробили програму, в першу чергу, для себе. Безумовно, вона не зупинить війну, але зможе
зменшити градус агресії в Інтернеті»,– сподівається розробник.
Поки добре додаток працює лише в Google Chrome, але розробники
обіцяють скоро зробити подібне розширення для Mozilla Firefox і вже наступного тижня запустити оновлення плагіна.
«Немає стимулу – немає агресії»
Експерти запевняють, що слова з негативним забарвленням дійсно можуть викликати агресію. «Люди, що створюють пости в Інтернеті
з подібним змістом, висловлюють свій гнів, тривогу і внутрішній страх.
Така форма агресії для деяких є чи не єдиним засобом боротьби з негативними почуттями в собі. А бажання ображати незнайомих людей говорить про невротичний розлад»,– вважає психолог Борислав Хомуленко.
За його словами, додаток харків’ян може бути дуже корисний. Мовляв,
образи викликають бажання відповісти, а якщо не буде стимулу, не буде
і негативної реакції.
Аліна Шульга
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