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 Як заявити у поліцію про злочин на грунті нетерпимості  

Особисто:  

Ви можете прийти до відділу поліції та поговорити із офіцером 

поліції або із поліцейським констеблем  

Центри повідомлення про злочини через третіх осіб:  

Поліція графства Чешир відкрила ряд центрів повідомлення про 

злочини через третіх осіб, де ви повідомлюєте працівнику про 

злочин на підставі нетерпимості, а вони, у свою чергу, 

повідомлюють про це у поліцію від вашого імені. Перелік центрів 

для повідомлення про злочин можна знайти за адресою 

www.cheshire.police.uk  

Заявити про злочин на підставі нетерпимості  

Для того, щоб заявити про інцидент неекстреного 

характеру, дзвоніть за номером  

101 
У екстрених випадках набирайте  

999 

Більш детальну інформацію можна знайти за адресою:  

www.cheshire.police.uk 

www.report-it.org.uk 

подання заяви онлайн, яку буде скеровано до поліції  

UKRANIAN 

http://www.cheshire.police.uk/


Що таке злочин на грунті нетерпимості?  
Що відбувається після заяви про злочин на грунті 

нетерпимості?  

Коли ви заявляєте про злочин на грунті нетерпимості, поліція 

проведе розслідування інциденту . До заявленої вами 

інформації поставляться із усією відповідальністю.   

Поліція допоможе кожному, хто заявить про злочин на 

грунті нетерпимості та зробить усе можливе для того, аби 

захистити їх.  

Якщо щодо вас чи когось іншого було скоєно злочин на  
грунті нетерпимості:  

у екстреній ситуації завжди дзвоніть за номером 999  

Якщо щодо вас було скоєно злочин на грунті нетерпимості, якщо ви стали свідком такого злочину або знайомі із людиною, проти котрої 

було скоєно такий злочин, вам потрібно заявити про це у поліцію.  Якщо ви не хочете заявляти у поліцію, ви можете повідомити про це 

у онлайн режимі до організації "Тру віжон", або відвідати центр заяв через третіх осіб.   

Злочином на грунті нетерпимості є будь-яке кримінальне порушення, 

котре, на думку жертви такого злочину або будь-якої іншої особи, 

було скоєно на підставі ворожого ставлення та упередження щодо 

особистих характеристик цієї особи.  

Злочин на грунті нетерпимості може бути скоєно через:  

расу  

релігію чи вірування  

сексуальну орієнтацію  

неповносправність   

обзивання  

На що потрібно звернути увагу  

гендерну ідентифікацію  

переслідування   

дискримінація  

ігнорування  

усні та фізичні напади  

надсміхання  

цькування  

крадіжка чи пошкодження ваших речей  

якмога швидше йдіть до безпечного місця  

Підіймайте якмога більше шуму для привернення уваги  

попросіть про допомогу  

якщо ви стали свідком злочину на грунті нетерпимості, 

не піддавайте себе небезпеці  

завжди повідомляйте поліцію про такі інциденти  

якщо ви можете, запишіть усі деталі інциденту 

разом із датою та часом інциденту, описом 

зовнішності порушника у тому випадку, якщо ви не 

знайомі, а також тим, що він сказав або зробив.  


