
Додаток 4 

 

Роздатковий матеріал «Дискримінація ромів в сучасній Україні» 

 
Ставлення українських громадян до ромів 

 

Роми в Україні: особливості, традиції та стереотипи 

 
https://www.radiosvoboda.org/a/1604968.html  

 

 

Дискримінаційні дії 

Напад на ромський табір у Львові.  

23 червня 2018 року близько опівночі у лісовому масиві на околиці Львова 

група осіб у масках скоїла […] напад на ромський табір. У поліції заявили, що 

нападники мали чіткий план погрому табору ромів: вони заздалегідь визначили 

свої позиції, дії і завдання. У результаті нападу - мешканець села Рівне 

Закарпатської області 24-річний Давид від травм, несумісних з життям, помер 

у лікарні, його 19-річний брат Рач Поп отримав серйозні ножові поранення, 

постраждали 30-річна мешканка села Буркатове Закарпатської області та 10-

річний хлопчик, який також є мешканцем цього села. 

У скоєному злочині підозрюються дев’ять учнів двох львівських шкіл. [...] Усім 

молодикам по 16-17 років, а ймовірному організатору – 20 років. 

https://www.radiosvoboda.org/a/1604968.html
https://nv.ua/ukr/region/lviv/u-lvovi-napali-na-tabir-romiv-odna-ljudina-zahinula-chetvero-travmovani-2478408.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/napad-na-romskij-tabir-politsija-zatrimala-devjatokh-uchniv-shkil-lvova-2478519.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/bili-molotkami-ta-nozhami-poranenij-rom-rozpoviv-podrobitsi-napadu-2478543.html
https://nv.ua/ukr/region/lviv/napadniki-na-romskij-tabir-vijavilisja-nepovnolitnimi-politsija-povidomila-podrobitsi-2478417.html


Підозрювані підлітки [...] визнали себе членами угруповання Твереза та зла 

молодь, що використовує символіку ультраправої націоналістичної організації 

Misanthropic Division. 

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/napad-na-romskij-tabir-u-lvovi-vsi-podrobitsi-

2478561.html 
 

 

Анти-ромський погром в Голосіївському парку в Києві 7 червня 2018 року. 

 

https://etcetera.media/romskie-pogromyi-stali-v-ukraine-obyichnyim-

delom.html      
 

 
Реакція офіційних осіб на факти дискримінації 

 

Звернення Омбудсмена Людмили Денісової з приводу нападу на 

ромський табір у київському парку «Голосіївський». 8.06.2018 
 

  «З огляду на те, що у цій ситуації [погромі] вбачаються явні ознаки 

дискримінації за національною ознакою та розпалення ворожнечі щодо ромської 

національної меншини, Уповноваженим Людмилою Денісовою було направлено 

звернення до Міністра внутрішніх справ України з проханням надати належну 

правову оцінку діям радикально налаштованих осіб щодо тимчасового поселення 

ромів у Голосіївському парку та вжити відповідних заходів реагування. 

Крім того, Омбудсмен звернулась до голови Київської міської державної 

адміністрації Віталія Кличка з проханням надати вичерпну інформацію про заходи, 

які вживаються КМДА задля врегулювання проблемних питань ромських поселень у 

https://nv.ua/ukr/ukraine/pidozrjuvani-v-napadi-na-tabir-romiv-u-lvovi-viznali-sebe-chlenami-uhrupovannja-tvereza-i-zla-molod-2478478.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/napad-na-romskij-tabir-u-lvovi-vsi-podrobitsi-2478561.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/napad-na-romskij-tabir-u-lvovi-vsi-podrobitsi-2478561.html
https://etcetera.media/romskie-pogromyi-stali-v-ukraine-obyichnyim-delom.html
https://etcetera.media/romskie-pogromyi-stali-v-ukraine-obyichnyim-delom.html


Києві. А також поінформувати Уповноваженого про заходи щодо забезпечення 

соціальних та житлових прав ромів, які мешкали у знищених поселеннях. 

Людмила Денісова занепокоєна тенденцією до збільшення кількості 

інцидентів на ґрунті нетерпимості до представників ромської національної меншини. 

Так, на контролі Уповноваженого продовжує перебувати провадження щодо 

спалення радикально налаштованими особами табору ромів на Лисій горі у Києві, у 

Львові та на Тернопільщині. 

На переконання Уповноваженого, такі прояви ксенофобії потребують 

особливої уваги з боку правоохоронних органів, зокрема, більш ретельного 

розслідування, а також вжиття заходів превентивного характеру щодо недопущення 

таких випадків у майбутньому.» 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/8618-ku-lyudmila-denisova-

zvernulas-do-kerivnitstva-natspolitsiii-ta-miskogo-g/  
 

 

Реакція правозахисників на погром 7 червня 2018 року 

 

«Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає від 

української влади розслідувати погром представниками радикальної організації 

"C14" табору ромів у Києві. 

"Мішенню для таких нападів може стати і стає будь-яка людина: цигани, 

жінки, антикорупційні активісти, євреї, ЛГБТ, журналісти, художники, студенти, 

письменники. Ніхто зараз не може бути впевнений, що не стане наступною жертвою 

зграї радикалів, які відчули свою безкарність", - заявила директор Amnesty 

International Україна Оксана Покальчук». 

https://ua.korrespondent.net/ukraine/3964931-pohromy-v-kyievi-natsionalisty-

proty-romiv  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/8618-ku-lyudmila-denisova-zvernulas-do-kerivnitstva-natspolitsiii-ta-miskogo-g/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/8618-ku-lyudmila-denisova-zvernulas-do-kerivnitstva-natspolitsiii-ta-miskogo-g/
https://ua.korrespondent.net/ukraine/3964931-pohromy-v-kyievi-natsionalisty-proty-romiv
https://ua.korrespondent.net/ukraine/3964931-pohromy-v-kyievi-natsionalisty-proty-romiv


Реакція українських громадян на факти дискримінації 
 

Реакція громадян у соцмережах на напад на ромське поселення в Києві 

на Лисій горі 21 квітня 2018 року. 
 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 



Дослідження Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва 

 

 
Дослідження базується на даних загальнонаціонального репрезентативного опитування 

дорослого населення України, яке було проведене з 11 по 24 липня 2018 року Фондом «Демократичні 

ініціативи» імені Ілька Кучеріва та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» на замовлення 

Програми розвитку ООН в Україні та у співпраці з Центром інформації про права людини. 

Усього було опитано 1998 респондентів за квотною репрезентативною вибіркою, яка 

представляє населення України за такими параметрами, як вік, стать, рівень освіти, тип і регіон 

проживання. Опитування проводилося в усіх областях України та місті Києві, окрім Криму та 

непідконтрольних Україні частин Донецької та Луганської областей. Максимальна похибка 

вибірки не перевищує 2,2%. 

. 


