
У Києві міліцією розкрито напад на китайських громадян 
  
На жаль, трапляються випадки протиправних дій стосовно іноземців, пов’язані з расовою 

нетерпимістю. Один з таких випадків трапився у Києві в липні цього року, 

де  невідомі  завдали тілесних ушкоджень у вигляді колото-різаних ран трьом китайським 
студентам. За  підозрою у скоєнні злочину столичні працівники карного розшуку затримали 

18-річного киянина - одного із учасників нападу. Як з’ясувалося, затриманий раніше вже 

притягався до кримінальної відповідальності та є учасником неформального руху 

«скінхедів».  
  
За словами зловмисника, він  спільно з трьома наглядно знайомими, з хуліганських спонукань завдали 

тілесних  ушкоджень трьом іноземним студентам. Із затриманим проведено відтворення обставин події, 

опитано свідків, яким останній розповідав про скоєний злочин. Деснянським районним судом міста 

Києва підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.  
  
Слід зазначити, що робота Міністерства внутрішніх справ з організації протидії таким злочинам 

здійснюється відповідно до погодженого Кабінетом Міністрів України Плану заходів щодо протидії 

проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві на 2008-2009 роки, й 

спрямована на нейтралізацію явищ, пов’язаних з порушенням рівноправності громадян залежно від їх 
расової, національної належності та ставлення до релігії. 
  
Згідно з вимогами нормативних актів МВС України, усі злочини, унаслідок яких потерпіли іноземці, 

перебувають на контролі керівництва Міністерства. З метою їх швидкого і повного розкриття 
в ГУМВС , УМВС  України на місцях створено постійно діючі слідчо-оперативні групи у складі досвідчених 

працівників. 
  
З метою налагодження взаємодії з питань протидії злочинним проявам стосовно громадян Азіатського і 
Африканського континентів, своєчасного виявлення та попередження злочинів, учинених стосовно 

іноземців на ґрунті расової та релігійної нетерпимості, працівниками органів внутрішніх справ 

систематично проводяться зустрічі з представниками зазначених діаспор і земляцтв, які перебувають в 

Україні. 
  
Щомісячно здійснюється моніторинг  оперативної обстановки, пов’язаної з учиненням злочинів  та 

правопорушень проти життя і здоров’я іноземних громадян, протиправною діяльністю радикально 

налаштованих неформальних молодіжних об’єднань і рухів. З урахуванням наявної інформації 

вносяться відповідні корегування до планів комплексного використання сил і засобів органів внутрішніх 
справ, дислокації маршрутів нарядів патрульної служби міліції, задіяних для охорони громадського 

порядку, максимально наближаючи їх до місць найбільшої концентрації іноземних громадян (навчальні 

заклади, гуртожитки, місця відпочинку тощо). Постійно уживаються заходи щодо збільшення кількості 

таких нарядів. 
  
Кримінальною міліцією в справах дітей організовано індивідуальну профілактичну роботу з 

установленими учасниками неформальних молодіжних організацій, а також з їх батьками щодо 

недопущення порушень громадського порядку та вчинення злочинів. 
  
Водночас Міністерством організовуються зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних 

держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, з метою їх інформування про результати 

заходів, що вживаються МВС у сфері протидії расизму та ксенофобії. 
Довідково: Цього року внаслідок злочинних посягань потерпіло 840 іноземних громадян (у 2007 році - 

913), стосовно яких учинено 727 злочинів (267 – стосовно громадян держав «далекого зарубіжжя). 
Зокрема, зареєстровано 10 умисних убивств та замахів на умисне вбивство іноземців, з них 9 – 

розкрито. 
  
У структурі злочинів, учинених стосовно іноземців, переважна більшість протиправних дій пов’язані з 
посяганням на майно. Зокрема, зареєстровано крадіжок – 86 (розкрито – 28), розбоїв – 15 (13), 

грабежів – 39 (28), шахрайств – 11 (2), вимагань – 3 (2), фактів незаконно заволодіння автомобілями – 

47 (7). 
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