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Шановний Сергію Костянтиновичу, 

У 2021 році український уряд вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт 5488 про зміни до 
законодавства у сфері боротьби з проявами дискримінації та злочинами ненависті. Цей 
законопроєкт був підготований Міністерством внутрішніх справ у відповідності до зобов'язань 
України в рамках угод з Європейським Союзом, численних рекомендацій міжнародних організацій, 
зокрема, ООН і Ради Європи, та згідно Плану дій на виконання Національної стратегії у сфері прав 
людини. Він повністю відповідає сучасним стандартам у сфері захисту прав людини, європейському 
та міжнародному законодавству. 

Цей законопроєкт не спрямований на захист якихось окремих соціальних груп — він пропонує 
рівний захист всім громадянам України, незалежно від їхньої національності, кольору шкіри, мови, 
релігійних, політичних або інших переконань, статі, віку, сексуальної орієнтації, ґендерної 
ідентичності, місця проживання тощо. Все те саме, що є основоположними цінностями сучасного 
вільного світу. 

Злочини з мотивів нетерпимості залишаються болючою проблемою для українського суспільства, 
але Кримінальний кодекс України наразі передбачає врахування мотивів нетерпимості при скоєнні 
злочинів здебільшого за ознаками раси, національності та релігійних переконань. Однак дані 
українських правозахисних організацій та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ 
демонструють, що чи не найчастіше українські громадяни страждають від злочинів з мотивів 
нетерпимості за ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності. Без внесення 
відповідних змін до законодавства, передбачених у цьому законопроєкті, вирішити цю проблему 
неможливо. 

Час виконувати свої обіцянки! Час надати українським громадянам однаковий захист від злочинів з 
мотивів нетерпимості за будь-якими ознаками. Я заявляю про свою підтримку законопроєкту 5488 
і прошу довести мою думку до відома депутатів Верховної Ради, які розглядатимуть цей 
законопроєкт, а також повідомити мене, коли планується його розгляд Вашим Комітетом. 

Прошу розглянути мій лист відповідно до норм Закону України «Про звернення громадян» та надати 

відповідь електронною поштою на мою e-mail адресу:______________________________________ 

 
З повагою,  

    ___________________                              _________________ 

      підпис заявника                                                       дата 

            


