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Шановний пане Максиме!

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у межах 
компетенції розглянуто Ваш інформаційний запит щодо використання символів 
ненависті працівниками ГУНП, відстеження наявності символів ненависті при 
скоєнні злочину на грунті ненависті, проведення експертиз символів ненависті, 
наявності бази даних по символам ненависті та місць зберігання символів 
ненависті, вилучених з місць злочину.

Поняття ненависті визначено у Кримінальному Кодексі України та 
передбачено ст. 161 КК України.

Згідно статті 161 Кримінального Кодексу України порушенням 
рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або 
ставлення до релігії є:

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 встановлення 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.

2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також 
вчинені службовою особою. ..

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були 
вчинені організованою групою осіб або спричинили загибель людей чи інші 
тяжкі наслідки.

Протягом 2019 року по теперішній час слідчими підрозділами ГУНП 
області кримінальні правопорушення за фактами розпалювання національної, 
расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, направлені на приниження 
національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми 
релігійними переконаннями з використання символів ненависті не зафіксовано
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та відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань не вносилися.

Слідчими підрозділами ГУНП області згідно чинного законодавства 
України у разі встановлення ознак кримінальних правопорушень, передбачених 
ст. 161 КК України приймаються рішення про відкриття кримінальних 
проваджень та проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.

Також, згідно ст. 237 КПК України слідчими ГУНП області з залученням 
учасників кримінального провадження, спеціалістів проводяться огляди місць 
події під час яких фіксуються та вилучаються будь -  які речі, документи, та 
знаряддя вчиненого кримінального правопорушення, які згідно чинного 
законодавства України визнаються речовими доказами.

Порядок зберігання речових доказів передбачено ст. 100 КПК України.
Для визначення ознак символів націонал-соціалістичної (нацистської) 

символіки та будь -  яких символів призначаються мистецтвознавчі експертизи, 
які проводяться спеціалістами Харківського науково -  дослідного інституту 
судових експертиз ім. проф. Н.С. Бокаріуса (юридична адреса: м. Харків, 
вул. Золочівська, 8а).

В ГУНП Дніпропетровської області відсутні інформаційні обліки щодо 
символів ненависті.

З повагою 
т.в.о. заступника начальник 
начальник слідчого управлі] • * підполковник поліції Олександр КУЧЕРОВСЬКИЙ

Бадалова
096 - 541 - 45-68
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О/.02.2020 № З&г /24-2020
н а ___________________ від 30.01.2020

Ваш запит про надання публічної інформації розглянуто в ГУНП в 
Житомирській області. По суті поставлених питань інформуємо, що на даний 
час відсутнє законодавчо закріплене визначення поняття "символ ненависті", 
тому працівники поліції при необхідності використовують інформацію з 
відкритих джерел (Інтернет, наукові видання, тощо).

При розкритті та розслідуванні злочинів, за наявності підстав, 
перевіряються відомості щодо можливого їх вчинення на ґрунті ненависті.

В ГУНП в Житомирській області відсутні спеціалісти які проводять 
експертизу приналежності символів до певних організацій чи напрямків 
ксенофобії. Також відсутні бази даних по символах ненависті.

З місць вчинення злочинів речові докази вилучаються та зберігаються в 
спеціально обладнаних кімнатах, або в матеріалах кримінального провадження. 
У разі відсутності можливості його вилучення, проводиться масштабне 
фотографування, а виготовленні фотографії зберігаються в матеріалах 
кримінального провадження.

Заступник начальника

/

лександр РАДЧЕНКО

вик. Цюпик В.

mailto:m.petrov@helsinki.org.ua
mailto:su@su.zito.ua
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3a 4opyueHHrM repinnuqrsa foroBHoro ynpanrriuHq Haqioualtsoi noliuii
B 3anopisrrifi o6nacri (aani fyHll B 3anopisxifi o6nacri) B VnpaeniHni

npeneurunuoi 4irnruocri po3uqHyro Baru 3arlzT Ha orpl4MaHH-f, ny6niunoi
iuS oprraqii cro coeuo ((cl4MBorie HeHaslacri>.

llosiAolarqeMo Bav, qo fyHII B 3anopi:r,xifr o6nacri B cnyx6onifi

Ai-smuocri TaKe noHtrr-f, {K ((cr4MBoJr Heuasucri) IIe Bl4Kopl'IcroByerbct ra
HopMaruBHo-ilpaBoBrrMr4 aKTaMlr, flK:aMr4 Kepyerbcq FIauioHaJIbHa noliuin e ceoifi

4irruuocri He nepe,q6aueuo.
BiAnoeiAHo r{[HHoro 3aKoHoAaBcrBa, a caMe crarri 4 3axoHy Vr<painra

<llpo 3acyAXeHHs xolryuicrprr{Horo ra uaqional-coqianicrl4r{Horo
(Haqucrcrr<oro) roralirapHux pex<Huin B Vxpaiui ra sa6opoHy nponaraHAl4

ixnroi czNleorixra> sa6opoHeHo BHKopr4croByBaHH.s ra rlpoflafaHAa czHanolit<l't

rovryHicurqHoro ra uarlioHan-coqianicrl4r{Horo (Haqucrcrxoro) roralirapuux
pexuvrie, Bur{epnHufi nepenir qxoi sagHaqeHo y nyHKrax 4 ra 5 crarri 1 qroro

3ar<oHy.

B pasi cKoeHHr r<purraiuanbHoro rrpaBonopy[IeHHfl, B ToMy r{llcJll IHUI{AOFITIB

Ha fpyHTi uaqiouanluoi, peniriftnoi, pacoeoi, cratenoi, a6o iuurrzx osuax, .axi

npurauauHi rreBHr4M coqialrHuvr rpynaM, noniqeficbKl4MtI Qixcyrorrcr ra

AoKyMeHTyrorbcr eci Naoxrusi Aoxasr4, B T.t{. cHlaeoriKa n paai ii eraxopzcraHFlt,

^nfl 
noAaluuoi xnani$ixaUii [paBonopylxeHl{t ra BcraHoBJIeHH.f,

rrpaBorlopyutruxie.
Easa ila;Fi]1Ix <<cunrsoniB nesanr.rcri> B fyHfl B 3anopiarxifi oSlacri

ni4cyrHr.
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r{HHHrrM 3aKoHoAaBcrBoM cznaeorixu uil qac cKnaAaHHt BiAnoeiAul{x Mal'epialis

BoHa Br.uyqaerbcfl, Ta nepe6ynae insarax 4ru s6epiraunq per{oBl4x Aoxacin l\o

ptrxeHHq cyAy.
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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ 
УКРАЇНИ

Максим ПЕТРОВ
makisspetrov@gmail.com

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ

пл. Генерала Григоренка, 3, м. Львів, 79007, 
ідентифікаційний код-40108833, 

тел. (032) 258-60-01, факс Г052) 255-50-48, 
E-mail: gupolice@lv.nnu.gov..na,РУ, ^2020 року № '

на № М- 66/Зі від 31.01.2020

Про надання публічної інформації

У слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у 
Львівській області (далі - СУ ГУНП) розглянуто Ваше звернення, в межах 
компетенції, яке надійшло на електронну адресу ГУНП у Львівській області, 
щодо надання інформації про злочини на грунті ненависті.

Злочини на грунті ненависті - це каранні діянні, скоєні з мотивів 
упередженого ставлення (г/е визначення прийняте країнами-учасницями ОБСЕ 
та містяться, зокрема, у Рішенні Ради міністрів ОБСЕ № 9/09) Термін 
«злочин на грунті ненависті» не визначає конкретного правопорушення, а 
описує поняття

Мова ворожнечі - поняття оціночне, оскільки в міжнародному праві прав 
людини не існує загальнопоийнятої концепції. Критерії для визначення мови 
ворожнечі також є досить суперечливими через те, що міжнародні та 
регіональні документи передбачають різні стандарти. Варто зазначити, що 
велика кількість ознак мови ненависті формувалась як реакція на специфічні 
соціальні явища та інциденти, а також адаптувалась відповідно до вітчизняного 
законодавства.

У кримінальних провадженнях проводять судові експертизи.
Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних 

знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про 
обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового 
розслідування чи суду (ст 1 ЗУ «Про судову експертизу»^).

На сьогодні семантико-текстуальна експертиза писемного мовлення 
проводиться у межах лінгвістичної експертизи писемного мовлення. 
За допомогою спеціальних знань у галузі лінгвістики нг основі загальних і 
окремих норм мови з використанням посібників академій них наукових праць, 
словників, довідників та ’’нших наукових джерел експертом вирішуються 
завдання із встановлення змісту понять, лексичного значення слів або 
словосполучень, використаних у тих або інших текстах, їх стилістичної 
забарвленості, смислового навантаження, характеру інформації, що міститься в 
текстах (чи може така інформанті я розглядатися як образлива, чи містить вона 
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погрозу конкретній особі (особам) тощо), відповідає на питання про наявність 
чи відсутність висловлювань, які містять заклики до певних дій (вказується, 
яких саме дій) тощо.

Актуальними є вирішення питань, які встановлюють 
наявність/від сутність у текстах негативної інформації, що виражена 
образливою лексикою, фразеологією щодо певної особи (осіб) або яка 
негативно характеризує її (їх). Встановлення таких сліг і виразів у тексті 
розцінюється як образа, як посягання на честь і гідність особи.

«Символ ненависті» вилучені з місця події, у разі визнання їх речовими 
доказами, зберігаються відповідно до вимог нормативних документів, які 
регламентують зберігання речових доказів стороною обвинувачення.

Речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису 
та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок 
речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей 
кримінального провадження.

Одночасно Інформуємо, шо запитувана Вами інформація доступна у 
відкритому доступі, зокрема, мережі Інтернет.

Крім цього інформуємо, шо слідчим управлінням ГУНГІ у Львівській 
області здійснюється контроль за станом досудового розслідування у 
кримінальних провадженнях, розпочатих за ст. 161 КК України. (Порушення 
рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або 
ставлення до релігії).

Заступник начальника

Надія Склярук
258-69 17
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т.ре1гоу@ЬеІ5Іпкі.ощ.иа,
такІ55реґгоу@ дтаі1.сот

вул. Єврейська,12, м. Одеса. 65014 
тел. 779-40-61, сЬсЬ§ипр@осі.при.§оу.иа 

Ідентифікаційний код 40108740

Щодо розгляду запиту

Інформуємо, що у слідчому управлінні Головного управління Національної 
поліції в Одеській області, в межах компетенції, розглянуто Ваше звернення щодо 
надання інформації про використання працівниками ГУНП в Одеській області 
визначеного поняття «символ ненависті», відстеження наявності «символів 
ненависті» при скоєнні злочину на ґрунті ненависті, дослідницькі установи, які 
проводять експертизи символів, щодо їх певної приналежності до організації чи 
напрямку ксенофобії, баз з зазначеної категорії символів та до їх використання, 
форм збереження з місць злочину.

Наступним роз’яснюємо, що визначення поняття «символ ненависті» 
в кримінальному кодексі України відсуне. У диспозиції статті 161 КК України 
визначено поняття ненависті га ворожнечі як національної, расової, релігійної, на 
які спрямовані умисні дій суб’єкту злочину.

Щодо символів, кримінальний кодекс України визначає поняття «державні 
символи» (стаття 338 КК України -  наруга над державними символами та статті 
436-1 КК України визначається публічне використання символіки 
комуністичного, націонал-соціал і стичного (нацистського) тоталітарних режимів). 
Стан досудового розслідування зазначеної категорії проваджень керівництвом 
Головного управління Національної поліції в Одеській області тримається на 
постійному контролі.

Крім того, роз’яснюємо, що наявність символіки є кваліфікуючою ознакою 
складу кримінального правопорушення, зокрема статті 436-1 КК України, 
ненависть у провадженнях визначається у формі умисних дій спрямованих на 
розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті 
суб’єктом злочину.

Статистичні данні щодо використання суб’єктами злочинів символіки у 
зазначеній категорії кримінальних правопорушень слідчими підрозділами ГУНП 
в Одеській області не обліковуються. За умови відсутності визначення поняття
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«символ ненависті» у кримінальному законодавстві відповідні обліки слідчими 
підрозділами ГУНП в Одеській області не ведуться.

З приводу символіки у кримінальних провадженнях призначається судова 
мистецтвознавча експертиза. Перелік дослідницьких установ та експертів, які 
мають відповідний кваліфікаційний рівень розміщений на сайті Міністерства 
юстиції України у відкритому доступі (реєстр атестованих судових експертів).

Зазвичай, символіка зображена на поверхнях різної природи, тому 
фіксування відбувається в залежності від роду та виду таких поверхонь, 
забезпечується відповідне зберігання.

Заступник начальника 
слідчого управління Олександр САЛАМАХА

Жанна Мішина 779 43 08
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Illaruoeruuil narue lfemPoe !

Bau rll4cr uloAo orpuMaHHf, iH$opvrallii 3 npLIBoAy 3acrocyBaHHt y

4irtrnocri fyHII, repl,riny <<craMsoriB nenasucri)) po3rJlf,Hyro fonosuuNl

yupanninHslvl Hallionalrnoi uoniqii n I{epracsxifi o6nacri.

Insopuyevro Bac, ulo noHf,TTr (crrMBoJI HeHanucri>> He BI43HaqeHo TII4HHLIM

3aKoHoAaBcrBoM VrPainu.
3 Meroro Br4f,BJreHHr ra Qircaqii eiAoNdocrefi uloAo o6cranuH BrrI4HeHHq

rpraruinanbHofo npaBorropyut.""4 CriA.rr,rIvII..I gAificHrolorbct 3axoAu niAnoeiAHo Ao

ciarri 237 (ornxi; rcptartriHurJrbHo npoqecyaJlbHoro KoAeKcy Vrpainu, B roMy qgcli

AJrfl BcraHoBJIeHHf, qr4 3uulr4lrlvrJtyrcb na l,licqi nolii MaJII0HKI{, MapKyBaHHt' OI4MBoJIH

a6o rpa0iri' 
r' enific'roTorT'cr{ vcraHoBaM vr. fli' Tarri 7 (cy6'erruExcneprusll gAificHloK)Tbct ycTaHoBaMvI, flKr 3a3HaqeHl B c!

cyAoBo-eKcrreprHoi 4irnrHocri) 3arony YrcpaiHu <flpo cyAoBy eKcrlepru3y)'

B fyHn n rlepracrrcifi o6nacri ni4cyrss,6aza Aa:givrx <<crrueoniB HeHaBucri>.

Bci peuo"i aorasl, g r\dicrlr 3noquHy r6epirarorbct y niAnoniAnocri Ao crarri

100.(36epiianus peqoBlrx Aora-gis i 4oryvrenrin ra nupiurennx r?IraHHf, rlpo

cneqianiny rons icraqiro) KpnnrinanbHo np oqecy€ilIbHoro KoAeKcy Yrp aiuu.

3 nosaron
3ACTVIIHIIK HAIIATbHHKA Poruan PAXEB

maki sspetrov@gmail. com

BonoArMup 3arpe6a (0472) 39 -33 -7 7


