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Звіт про злочини на ґрунті ненависті проти ЛГБТ в Україні в 2014 році 
 
Підготовлено: Рада ЛГБТ організацій України 
Для: БДІПЛ ОБСЄ 
Над звітом працювали: Зінченков Олександр і Кравчук Андрій, 

       Правозахисний ЛГБТ Центр «Наш світ». 
 
Даний звіт підготовлено в рамках щорічного звіту про злочини на ґрунті ненависті в країнах-
учасницях ОБСЄ, що випускається Бюро з демократичних ініціатив та прав людини (БДІПЛ) цієї 
організації згідно з формою БДІПЛ. З інформацією БДІПЛ про злочини на ґрунті ненависті в Україні 
за 2013 рік можна ознайомитися за посиланням: http://hatecrime.osce.org/ukraine?year=2013. 
Звіт відображає лише якісні показники злочинів, скоєних в Україні на ґрунті ненависті до ЛГБТ в 
2014 році, оскільки до нього увійшли тільки задокументовані належним чином кейси, зібрані 
українськими ЛГБТ-організаціями та активістами, а також взяті з відкритих джерел і ЗМІ. 
 
 
1. Напад на гея, Київ (Кейс 486) 
Дата, час і місце злочину: 27 березня 2014 р. 6:00 год., м. Київ. 
Джерело інформації: Потерпілий. 
Тип злочину: Фізичне насильство, пограбування. 
Мотив упередження: Ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: троє чоловіків у камуфляжній формі. 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: Потерпілий зазнав нападу трьох 
невідомих чоловіків у камуфляжній формі біля свого будинку, коли повертався рано вранці з 
роботи. Нападники вже перебували біля будинку, а коли потерпілий порівнявся з ними, напали на 
нього з криками: «Гей, підар!», «Підарасів геть з України!» та «Москаль, знай своє місце!». Вони 
повалили його на землю і почали бити ногами. Це тривало 2-3 хвилини, після чого нападники 
зникли. 

 
Фото потерпілого (http://upogau.org/ru/inform/ournews/ournews_870.html). 
Реакція місцевих органів влади: Викликаний міліцейський патруль відвіз потерпілого в Дарницьке 
районне управління внутрішніх справ (РУВС) м. Києва, де один із співробітників запротоколював 
його свідчення, відмовившись при цьому занести в протокол фрази нападників, що стосувались 
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сексуальної орієнтації потерпілого. З часом потерпілий дізнався, що йому відмовлено у відкритті 
кримінального провадження за його заявою. Злочинці не були знайдені. 
Вплив на жертву і на спільноту: Потерпілий отримав травми легкого ступеня тяжкості, його 
мобільний телефон був розбитий, а з гаманця, який він упустив під час нападу, зникли гроші. 
Також він пережив психологічний шок і довгий час побоювався за свою безпеку. Враховуючи, що 
потерпілий є активістом однієї з ЛГБТ-організацій, а напад стався в період, коли революційні події 
в столиці ще не вщухли, колеги та друзі постраждалого також побоювалися аналогічних нападів. 
 
2. Організований напад на гея, Київ (Кейс 487) 
Дата, час і місце злочину: 30 березня 2014 р. 21:00 - 22:00 год., м. Київ, на вулиці. 
Джерело інформації: Потерпілий. 
Тип злочину: Фізичне насильство, грабіж, вимагання. 
Мотив упередження: Змішаний - користь і ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: Вісім хлопців у віці 16-22 років. 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: Через спеціалізований сайт знайомств 
для геїв потерпілий познайомився з хлопцем і домовився з ним про зустріч пізно ввечері в парку. 
Новий знайомий запропонував пройти вглиб парку, де до нього приєдналася група з семи 
молодих людей. Порушники, представившись як «Окупай-педофіляй» (екстремістські гомофобні 
угруповання, що поширилися в Україні в 2011-2013 рр.), стали ображати потерпілого у зв'язку з 
його сексуальною орієнтацією і завдали кілька ударів кулаками по його тулубу та обличчю, через 
що у нього пішла носом кров. Свої дії вони знімали на камеру. Крім цього, вони змусили його 
зізнатися на камеру, що він педофіл, бо хлопець, з яким він познайомився в Інтернеті, нібито був 
неповнолітнім. 
Порушники відібрали у потерпілого документи і гроші. Також вони взяли його телефон і 
переписали номери з адресної книги, погрожуючи повідомити батькам інформацію про його 
сексуальну орієнтацію. Порушники вимагали у потерпілого 7000 грн. за не оприлюднення 
інформації про нього. 
Реакція місцевих органів влади: У Голосіївському РУВС столиці, куди потерпілий звернувся із 
заявою, один з міліціонерів в званні лейтенанта (представитися відмовився) присоромив його 
сексуальною орієнтацією і сказав, що це ненормально. Тим не менш, кримінальне провадження 
було відкрито, але під час передачі грошей злочинцям, міліції не вдалося їх затримати. 
Вплив на жертву і на спільноту: Потерпілий отримав травми легкого ступеня тяжкості, включаючи 
перелом носа, позбувся документів і грошей. Крім цього він довгий час залишався в пригніченому 
стані, побоюючись аутінгу як перед батьками, так і перед більш широким колом осіб, що могли 
організувати порушники через Інтернет. 
 
3. Організований напад на гея, Київ (Кейс 497) 
Дата, час і місце злочину: 30 квітня 2014 р. близько 23:00 год., м. Київ. 
Джерело інформації: Потерпілий. 
Тип злочину: Грабіж. 
Мотив упередження: Змішаний - користь і ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: Четверо хлопців у віці 16-24 років. 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: Через спеціалізований сайт знайомств 
для геїв потерпілий познайомився з хлопцем і домовився з ним про зустріч пізно ввечері в парку 
(так само, як і в кейсі 487). Новий знайомий запропонував пройти вглиб парку, де до них 
приєдналася група з трьох молодих людей у спортивному одязі. Вони почали звинувачувати 
потерпілого у педофілії, ображати в зв'язку з його сексуальною орієнтацією і знімати це на відео. 
Нападники змусили його на камеру обмовити себе, визнавши педофілом і розповісти, як він 
займається сексом з чоловіками. Потім вони сфотографували його паспорт і відібрали всі гроші 
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(900 грн.). Крім цього, вони погрожували розміщенням цього відео в мережі Інтернет, якщо 
потерпілий буде скаржитися в міліцію. Це тривало близько години, після чого його відпустили. 
Реакція місцевих органів влади: Не було, тому що постраждалий нікуди не скаржився. 
Вплив на жертву і на спільноту: Потерпілий позбувся грошей і довгий час перебував у 
пригніченому стані через загрозу аутінгу. 
 
4. Викрадення людей і здирство, Київ (Кейс 498) 
Дата, час і місце злочину: кінець квітня 2014 р., м. Київ. 
Джерело інформації: ЗМІ1  
Тип злочину: Викрадення і здирництво. 
Мотив упередження: Ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: Троє чоловіків, бійці «самооборони» (нелегальне військове формування, яке брало 
участь у революційних подіях в столиці на початку 2014). 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: Двоє геїв були захоплені і побиті на 
центральній площі Києва бійцями «самооборони», а також насильно утримувалися деякий час у 
неволі за те, що публічно проявили один до одного теплі почуття. 
Реакція місцевих органів влади: Постраждалі написали заяву в міліцію, яка провела необхідне 
розслідування. Однак Печерський суд столиці, побоюючись озброєних бійців «самооборони», які 
зібралися під будівлею суду в день, коли той обирав запобіжний захід для їхніх товаришів, був 
змушений помістити їх тільки під домашній арешт, щоб не провокувати конфліктів. 
Вплив на жертву і на спільноту: На жаль, імена постраждалих невідомі. Що стосується столичної 
гей-спільноти, то цей випадок наочно показав, захисники революційних змін не готові 
поширювати їх на інтереси українських ЛГБТ. 
 
5. Напад на гея, Житомирська обл. (Кейс 502) 
Дата, час і місце злочину: 18 лютого 2014 19:00 - 19:30 год., м.Бердичів (Житомирська обл). 
Джерело інформації: Потерпілий (кейс задокументований представником ЛГБТ організації). 
Тип злочину: Фізичне насильство. 
Мотив упередження: Ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: Двоє хлопців у віці 18-25 років. 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: Бісексуал 58 років був побитий на 
місцевій плєшці (традиційне місце зустрічі геїв) двома невідомими молодими людьми (на його 
думку, приїжджими із західного регіону країни). Ось як він сам описав цей інцидент: «На плєшку я 
заходжу часто, бо живу неподалік, там зустрічаю знайомих, з ким можна поспілкуватися та 
зайнятися сексом. Того вечора побачив там двох хлопців, які сиділи на парканчику між двома 
туалетами. Я підійшов до них, щоб поспілкуватися і розгледіти, чи немає серед них знайомих. Коли 
я тільки наблизився, то почув фразу українською мовою: «Ще один педик» і отримав удари в 
обличчя. З носа потекла кров, я кинувся бігти, нападники за мною. Добре, що я знаю, де дірка в 
паркані, тому швидко прошмигнув на вулицю, де були люди. Я прийшов додому весь залитий 
кров'ю. Дружині сказав, що пристали хулігани». 
Реакція місцевих органів влади: Не було ніякої, тому що постраждалий нікуди не звертався, 
побоюючись аутінгу в такому маленькому місті. 
Вплив на жертву і на спільноту: У потерпілого залишилися шрами на обличчі, був зіпсований одяг. 
Як він сам зізнається, після цього «місяць не показувався на плєшці». Що стосується впливу на 
місцеве співтовариство, потерпілий говорить: «Зустрічаючи «наших» в місті, я дізнався, що подібні 
напади були здійснені, принаймні, ще на двох осіб. Дуже сильний страх, що подібне може 

                                                           
1 http://ru.tsn.ua/kyiv/sud-otpustil-pod-domashniy-arest-samooboroncev-kotorye-izbili-gomoseksualov-na-
maydane-364559.html  
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повторитися. Плєшка - єдине місце зустрічі для літніх геїв і бі міста. Після цих випадків, туди стало 
ходити набагато менше людей, всі бояться. Навіть ні з ким просто відверто поговорити». 
 
6. Організоване збройний напад на гей-клуб, Донецьк (Кейс 505) 
Дата, час і місце злочину: 8 червня 2014 р., 02:00 - 3:00 год., м. Донецьк. 
Джерело інформації: Адміністратор гей-клубу2. 
Тип злочину: Фізичне насильство, грабіж, загрози вогнепальною зброєю. 
Мотив упередження: Змішаний - користь і ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: Близько десяти озброєних бойовиків сепаратистських бандформувань. 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: У своєму повідомленні адміністратор так 
описує цей інцидент: «Група людей до 10 осіб увірвалася в клуб. Спочатку були відняті у всіх 
відвідувачів документи, телефони, гроші. Все потім повернули, крім грошей. Сильно побиті були 
дві людини. Решта отримали тілесні ушкодження і, звичайно, переляк (шок). З приводу дівчат, 
особисто я не бачила, щоб їх чіпали. Постраждали тільки хлопці. Все відбувалося близько години, 
не більше, потім всіх відпустили. Ясна річ, що хлопці наслухалися, при цьому, про себе багато чого 
... » 
Реакція місцевих органів влади: За неперевіреними даними постраждалі звернулися до 
правоохоронних органів, однак результат такого звернення невідомий. 
Вплив на жертву і на спільноту: Постраждалі піддалися фізичному насильству і психологічному 
шоку. Клуб з тих пір припинив своє існування. Після цього інциденту у місцевого ЛГБТ спільноти не 
залишилося ілюзій з приводу того місця, яке вони займають у терористичному формуванні під 
назвою «ДНР». 
 
7. Організований напад на гея, Київ (Кейс 510) 
Дата, час і місце злочину: 15 липня 2014 р., м. Київ. 
Джерело інформації: Потерпілий. 
Тип злочину: Здирництво. 
Мотив упередження: Змішаний - користь і ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: Четверо хлопців у віці 18-23 років. 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: Через спеціалізований сайт знайомств 
для геїв потерпілий познайомився з хлопцем і домовився з ним про зустріч в парку (так само, як і в 
кейсах 487 й 497). Коли вони зустрілися, до них приєдналася група з трьох молодих людей. Вони 
стали звинувачувати потерпілого у педофілії, ображати в зв'язку з його сексуальною орієнтацією і 
знімати цей процес на відео. Нападники змусили його на камеру обмовити себе, визнавши 
педофілом. Вони погрожували розміщенням цього відео в мережі Інтернет і повідомленням в 
міліцію, якщо потерпілий не заплатить їм грошей. Потерпілому довелося заплатити їм 500 грн. 
Реакція місцевих органів влади: Не було, бо постраждалий нікуди не скаржився. 
Вплив на жертву і на спільноту: Потерпілий позбувся грошей і перебував у пригніченому стані 
через загрозу аутінгу. Він став, як мінімум, третьою жертвою, либонь, однієї й тієї ж банди, яка 
обирає жертв для пограбування за ознакою їх гомосексуальної орієнтації. 
 
8. Організовані напади на гей-клуб, Київ (Кейс 514) 
Дата, час і місце злочину:  5 і 6 липня 2014 р. обидва напади сталися близько опівночі, м. Київ. 
Джерело інформації: Господар гей-клубу. 
Тип злочину: Насильницьке проникнення в приватний клуб, фізичне насильство і погром, вчинені 
організованою групою осіб. 

                                                           
2 https://lgbt.org.ua/ru/news/show_1520/ 
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Мотив упередження: Ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: Близько десяти-дванадцяти молодих людей в масках. 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: На початку липня 2014 відбулося 2 
нападу на столичний гей-клуб «Помада». Групи невідомих молодих людей в масках намагалися 
проникнути всередину приватного приміщення 5 і 6 липня. Початок нападів зафіксувала камера 
спостереження3. Хизуючись перед камерою, один з нападників навіть скинув руку в нацистському 
вітанні. Охороні клубу вдалося відбити напади і не пустити нападників всередину. 

 
Один з нападників підіймає руку в нацистському привітанні 
 
В цілому, в 2014 р. було зафіксовано, щонайменше, 9 схожих нападів на столичні гей-клуби 
«Помада» і «Енді-бар», розташовані в центрі міста. 
Реакція місцевих органів влади: Міліція за викликом адміністрації клубів виїжджала тільки на 
останні напади, що відбулися в липні. Взимку правоохоронці на виклики навіть не виїжджали, 
побоюючись вуличних боїв, що проходили поруч. 
Вплив на жертву і на спільноту: Під час одного з липневих нападів, серйозне поранення отримав 
один з охоронців. Під час зимових інцидентів, коли поруч проходили запеклі революційні дії, 
напади були здійснені на закриті заклади, тому істотно постраждало тільки майно. 
 
9. Підпал кінотеатру «Жовтень», Київ (Кейс 515) 
Дата, час і місце злочину: 29 жовтня 2014, 21:45 год., М Київ, кінотеатр «Жовтень». 
Джерело інформації: Постраждалі, свідки, ЗМІ4. 
Тип злочину: Підпал. 
Мотив упередження: Ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: Два студента, члени праворадикальних угруповань «Реванш» і «Наждак». 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: Підпал стався в кінозалі під час 
демонстрації фільму на ЛГБТ тематику в рамках програми Міжнародного кінофестивалю 
«Молодість». За попередньою версією, двоє молодих людей кинули в зал димові гранати, 
заздалегідь розлив горючу рідину, що призвело до практично повного вигоряння кінотеатру. Лише 
дивом ніхто з глядачів не постраждав. 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=XxgHNNHay1w;https://www.youtube.com/watch?v=RY2e8LoKbnI 
4 http://ukranews.com/news/143336.Avakov-rozpoviv-hto-pidpaliv-Zhovten.ru,http://vesti-ukr.com/kiev/76078-
podzhigatel-zhovtnja-okazalsja-radikalom-iz-revansha,http://kiev.unian.net/1037383-podjog-kinoteatra-jovten-
ugolovnoe-delo-protiv-dvuh-podozrevaemyih-napravili-v-sud.html 

https://www.youtube.com/watch?v=XxgHNNHay1w
https://www.youtube.com/watch?v=RY2e8LoKbnI
http://ukranews.com/news/143336.Avakov-rozpoviv-hto-pidpaliv-Zhovten.ru
http://vesti-ukr.com/kiev/76078-podzhigatel-zhovtnja-okazalsja-radikalom-iz-revansha
http://vesti-ukr.com/kiev/76078-podzhigatel-zhovtnja-okazalsja-radikalom-iz-revansha
http://kiev.unian.net/1037383-podjog-kinoteatra-jovten-ugolovnoe-delo-protiv-dvuh-podozrevaemyih-napravili-v-sud.html
http://kiev.unian.net/1037383-podjog-kinoteatra-jovten-ugolovnoe-delo-protiv-dvuh-podozrevaemyih-napravili-v-sud.html
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Кінотеатр «Жовтень» горить після підпалу 

 
Зруйнований в результаті підпалу кінозал 
 
Реакція місцевих органів влади: Зловмисники незабаром були затримані, слідство закінчено і 
матеріали передані до суду Голосіївського р-ну столиці. При цьому, палії в ході слідства не 
приховували, що керувалися у своїх діях ненавистю до ЛГБТ, і в їх плани входив зрив показу ЛГБТ 
фільму. 
Вплив на жертву і на спільноту: Кінотеатр в результаті цього злочину поніс багатомільйонні збитки. 
Українська ЛГБТ спільнота наочно переконалося, що ненависть до ЛГБТ може приймати крайні 
форми. 
 
10. Зрив показу фільму на ЛГБТ тематику, Київ (Кейс 516) 
Дата, час і місце злочину: 30 жовтня 2014, м Київ. 
Джерело інформації: Постраждалі, свідки, ЗМІ5. 
Тип злочину: Перешкоджання законній діяльності громадських організацій. 
Мотив упередження: Ненависть до ЛГБТ. 

                                                           
5 http://espreso.tv/article/2014/10/31/chomu_pravyy_sektor_vlashtuvav_viynu_z_heyskim_kino  

http://espreso.tv/article/2014/10/31/chomu_pravyy_sektor_vlashtuvav_viynu_z_heyskim_kino
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Спілкування атакуючих з міліцією в кінотеатрі 
 
Порушники: Група бойовиків (близько 20 осіб), імовірно з праворадикальної організації «Правий 
сектор». 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: Наступного дня після підпалу кінотеатру 
«Жовтень» бойовики, ймовірно з «Правого сектора», відвідали ще один показ фільму на ЛГБТ 
тематику з програми Міжнародного кінофестивалю «Молодість» з метою його зриву, на цей раз в 
кінотеатрі «Панорама». Нападники здирали афіші до ЛГБТ фільму і, під загрозою застосування 
фізичного насильства, перешкоджали проходу глядачів у зал. Бойовикам вдалося зірвати показ 
фільму, погрожуючи штурмом і влаштувавши бійку з правоохоронцями та відвідувачами сеансу в 
фойє кінотеатру. 
Реакція місцевих органів влади: Міліція не допустила фізичного насильства і заподіяння шкоди 
майну. 
Вплив на жертву і на спільноту: Показ фільму був скасований. Українська ЛГБТ спільнота 
переконалася, що ненависть до ЛГБТ може приймати крайні форми. 
 
11. Спроба зриву ЛГБТ заходи, Одеса (Кейс 517) 
Дата, час і місце злочину: 2 листопада 2014 р., 02:00 - 3:00 год., м. Одеса. 
Джерело інформації: Представник потерпілий організації6. 
Тип злочину: Перешкоджання законній діяльності громадських організацій. 
Мотив упередження: Ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: Група молодих людей в масках (близько 20 осіб), озброєних бітами і холодною 
зброєю. Ймовірно, представники екстремістського угруповання «Модний вирок». 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: Під час проведення закритого ЛГБТ 
заходу (конкурсу травесті) у приватному клубі, вхід до закладу заблокувало близько 20 молодих 
людей в масках. За свідченнями співробітників приватної охоронної фірми, які охороняли захід, 
нападники були озброєні бітами, кастетами і холодною зброєю. Вони намагалися проникнути 

                                                           
6 http://upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_1631.html 

http://upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_1631.html
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всередину приміщення і зірвати конкурс, проте їм перешкодили співробітники охорони і 
організатори. Після цього нападники пікетували заклад, тримаючи плакати: «Ебола краще за 
підарасів» і «Чемодан. Вокзал. Голландія». Близько години, поки тривало протистояння, 
відвідувачі клубу не могли ні ввійти, ні вийти з закладу.  

 
Нападники пікетують клуб із гомофобними плакатами після невдалої спроби проникнути 
всередину. 
 
Реакція місцевих органів влади: Працівники міліції в цей час перебували неподалік від клубу, 
однак нічого не зробили, щоб перешкодити протиправним діям нападників. Організатор заходу 
подав заяву в міліцію, на яке отримав відповідь, що «порушень громадського порядку виявлено 
не було». 
Вплив на жертву і на спільноту: Місцева ЛГБТ спільнота була шокована бездіяльністю міліції та 
безкарністю й нахабством екстремістів. 
 
12. Псування майна ЛГБТ організації, Львів (Кейс 518) 
Дата, час і місце злочину: Ніч з 10 на 11 листопада 2014, м. Львів. 
Джерело інформації: Представники постраждалої організації. 
Тип злочину: Грубе порушення громадського порядку, мотивоване явною неповагою до 
суспільства (хуліганство). 
Мотив упередження: Ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: Невідомі. 
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Гомофобні написи на вивісці (фото зверху) й фасаді (фото знизу) соціального ЛГБТ кафе 
 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: У ніч з 10 на 11 листопада невідомі 
вандали пошкодили вивіску й фасад будинку, де розташовано соціальне кафе для ЛГБТ людей та 
офіс громадської організації "Аванте", написавши ряд нецензурних слів і зображень. Активісти 
організації стверджують, що це не перший гомофобний інцидент у відношенні їх кафе та 
відвідувачів з боку праворадикалів. 
Реакція місцевих органів влади: Працівниками «Аванте» було написано заяву за даним фактом в 
Галицьке РУВС міста, але їм відмовили у відкритті кримінального провадження на підставі, нібито, 
недостатніх для цього збитків, хоча, за словами активістів, ліквідація наслідків цього акту 
вандалізму обійшлася їм недешево. 
Вплив на жертву і на спільноту: Ряд гомофобних атак на кафе негативно позначились на 
психологічному стані працівників організації та їх клієнтів - вони перестали відчувати себе в 
безпеці в цьому місці. Тому вони збираються змінити місцезнаходження свого ком'юніті-центру. 
 
13. Організований напад на гея, Харків (Кейс 519) 
Дата, час і місце злочину: 6 листопада 2014, 17:30 год., м. Харків. 
Джерело інформації: Потерпілий. 
Тип злочину: Фізичне насильство, тортури. 
Мотив упередження: Ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: Група з кількох молодих людей у спортивному одязі в масках. 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: Потерпілий познайомився з хлопцем на 
сайті знайомств і домовився про зустріч. На зустріч прийшов інший чоловік (не той, з яким 
листувався потерпілий). Відразу ж до них підбігла група з кількох молодих людей в масках, 
одягнених у спортивний одяг. Вони відтягнули потерпілого в темний безлюдний двір неподалік, де 
включили камери мобільних телефонів і стали бити жертву, завдаючи сильних ударів по обличчю 
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та тулубу (зокрема, по нирках) й знімаючи це на відео. При цьому, вони примушували потерпілого 
зізнатися на камеру в тому, що він педофіл. Вони обшукали його. Знайдений паспорт також зняли 
на камеру, а тюбик крему видавили на голову. Крім цього, його змусили жувати презерватив, а 
потім облили зеленкою і зникли. Відео нападники погрожували розмістити в Інтернеті. 
Реакція місцевих органів влади: Міліції, куди звернувся потерпілий, вдалося по гарячих слідах 
затримати одного з нападників, проте він відразу ж був відпущений, а у відкритті кримінального 
провадження потерпілому було відмовлено. Лише через суд вдалося зобов'язати Ленінське РУВС 
м Харкова відкрити кримінальне провадження за даним фактом. Слідство на момент складання 
даного звіту триває. 
Вплив на жертву і на спільноту: Потерпілий отримав травми середнього ступеня тяжкості і 
глибокий психологічний шок. Також він був украй обурений бездіяльністю правоохоронних 
органів. 
 
14. Організований напад на гея, Вінниця (Кейс 520) 
Дата, час і місце злочину: 16 листопада 2014, вечір, м Вінниця. 
Джерело інформації: Потерпілий. 
Тип злочину: Грубе порушення громадського порядку, мотивоване явною неповагою до 
суспільства (хуліганство). 
Мотив упередження: Ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: Група з восьми чоловіків 19-35 років. 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: Потерпілий познайомився з хлопцем на 
сайті знайомств і домовився про зустріч. На зустріч прийшов інший чоловік (не той, з яким 
листувався потерпілий). Відразу ж після цього їх оточила група з семи чоловіків. Вони стали хапати 
потерпілого за одяг, штовхати і ображати в зв'язку з його сексуальною орієнтацією, звинувачуючи 
в педофілії. Звучали такі слова, як «пидор», «гомосятіна» і т.п., а також погрози побити його. Весь 
процес знімався на відеокамеру і мобільні телефони. Відео нападники погрожували поширити в 
інтернеті. Потерпілому вдалося вирватися від них і забігти в найближчий магазин, де, на його 
прохання, продавчиня викликала міліцію. Нападники ходили навколо магазину і заглядали 
всередину, після чого зникли. 
Реакція місцевих органів влади: Була викликана міліція, однак потерпілий, прочекавши 15 хвилин, 
не дочекався їх приїзду і пішов додому. 
Вплив на жертву і на спільноту: Потерпілий був переляканий і морально пригнічений. Також був 
зіпсований одяг. Місцева ЛГБТ спільнота глибоко схвильована такими інцидентами. 
 
15. Нанесення тяжких тілесних ушкоджень, Кривий Ріг (Кейс 523) 
Дата, час і місце злочину: 27 листопада 2014, близько 20 год., м. Кривий Ріг (Дніпропетровська 
обл.). 
Джерело інформації: Потерпілий. 
Тип злочину: Нанесення тяжких тілесних ушкоджень. 
Мотив упередження: Ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: Тараданов Спартак, 1990 р.н. 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: Потерпілий познайомився з хлопцем на 
сайті гей-знайомств і запросив його до себе додому. Там порушник напав на постраждалого з 
ножем, який приніс із собою, і завдав йому численні проникаючі колото-різані поранення в області 
грудної клітки, черевної порожнини та спини. 
Реакція місцевих органів влади: Потерпілий був затриманий. Досудове слідство закінчено, а 
матеріали кримінальної справи передано до суду. Однак суд уже кілька місяців не може початися 
через неявку обвинуваченого (раніше він був поміщений під домашній арешт). 
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Вплив на жертву і на спільноту: Потерпілий отримав поранення, небезпечні для життя, і навіть 
після одужання знаходиться в пригніченому стані, зокрема, через те, що злочинець розгулює на 
волі. 
 
16. Організований напад на гея, Одеса(Кейс 524) 
Дата, час і місце злочину: перші числа грудня 2014, вечір, м. Одеса. 
Джерело інформації: Інтерв'ю з потерпілим.7 
Тип злочину: Нанесення тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування. 
Мотив упередження: Ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: Двоє чоловіків. 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: Потерпілий познайомився через Інтернет 
з хлопцем, який стверджував, що він бісексуал, і домовився про зустріч. На зустріч хлопець приїхав 
на машині з водієм. Потерпілий запросив нового знайомого до себе додому, де і відбувся напад. 
Потерпілий описує це так: «Він дістав пістолет і почав мене бити їм з усієї сили по голові, ображати 
нецензурними словами, засовувати свій статевий орган в рот, говорити "Ну що, тобі подобається 
?!". Я почав йти до вхідних дверей, намагався відкрити засувку. Поки я відкривав, він мені завдав 
ще 5 ударів. Коли я вийшов, там вже стояв його друг-водій, який ударив мене палицею по голові. Я 
почав дзвонити в двері сусідам, у мене був переднепритомний стан, я втратив свідомість. Поки я 
був непритомний, сусіди викликали швидку допомогу». 

 
Фото потерпілого в лікарні 
 
Реакція місцевих органів влади: Одеська міліція відкрила кримінальне провадження за фактом 
нападу, однак кваліфікувала справу як «нанесення легких тілесних ушкоджень», що явно не 
відповідало їх характером (проломлений череп та інші важкі травми). Один з друзів потерпілого, 
журналіст Євген Довлатов, розповів, що начальник відділу прес-служби МВС в Одеській обл. Алла 
Марченко сказала йому в особистій бесіді: «Він же підар! Чого ти його захищаєш?»8 

                                                           
7 https://www.facebook.com/vittsar/posts/10201997398094789  
8 http://lgbt.org.ua/news/show_2279/  

https://www.facebook.com/vittsar/posts/10201997398094789
http://lgbt.org.ua/news/show_2279/
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Фото нападника - Михайла Воронецького 
 
Вплив на жертву і на спільноту: Потерпілий довгий час перебував на лікуванні у лікарні, а одеське 
ЛГБТ спільнота було обурене бездіяльністю і гомофобією міліції. 
 
17. Напад на гея, Житомирська обл. (Кейс 525) 
Дата, час і місце злочину: 9 грудня 2014, 15:00 - 16:00 год., селище Озерне (Житомирська обл.). 
Джерело інформації: Інтерв'ю активіста місцевої ЛГБТ організації з потерпілим. 
Тип злочину: Фізичне насильство. 
Мотив упередження: Ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: Шестеро хлопців 17-23 років. 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: Потерпілий гей прогулювався з двома 
своїми друзями-гетеросексуалами (всім по 16-17 років) по селищу, коли їм зустрілася компанія 
молодих людей з цього ж селища. Останні стали ображати потерпілого у зв'язку з його 
сексуальною орієнтацією, називати «педиком» та іншими образливими словами, підійшли ближче 
і стали його бити. Друзям потерпілого, які намагалися його захистити, також дісталося. Потерпілий 
пов'язує напад з чутками, які ходять по селищу в зв'язку з його сексуальною орієнтацією. 
Реакція місцевих органів влади: Потерпілий у зв'язку з інцидентом нікуди не звертався. 
Вплив на жертву і на спільноту: Потерпілий так описує наслідки інциденту: «Фізично було боляче й 
синці довго не гоїлися, але більше страждаю морально. Я тепер не виходжу в темний час доби з 
дому, постриг волосся, не знайомлюся в інтернеті і чекаю, коли закінчиться школа та я поїду з 
селища». 
 
18. Побиття гея, Чернівці (Кейс 536) 
Дата, час і місце злочину: початок листопада 2014, м. Чернівці. 
Джерело інформації: Інтерв'ю з потерпілим активіста місцевої ЛГБТ організації. 
Тип злочину: Фізичне насильство. 
Мотив упередження: Ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: Кілька чоловіків, колеги по роботі потерпілого. 
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Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: У вересні 2014 товаришам по службі 
потерпілого стало відомо про його гомосексуальної орієнтації. Відразу ж після цього почалися 
образи і залякування жертви. Його називали «підар», «гандоном», «чмошніком, у якого немає 
права перебувати в суспільстві нормальних людей» та ін. Також він піддавався на робочому місці 
незначним актам фізичного насильства з боку порушників. Після неодноразових скарг начальству, 
фізичне насильство з боку групи співробітників перенеслося за межі роботи, ставши разом з тим 
жорсткішим. Так, в перших числах листопада потерпілий був сильно побитий ними біля свого 
будинку. 
Реакція місцевих органів влади: Потерпілий скаржився до Первомайського РУВС м. Чернівців, 
проте його скарги залишалися без відповіді. 
Вплив на жертву і на спільноту: У потерпілого почалися напади страху й апатії, в результаті чого він 
потрапив до психіатричної лікарні з нервовим зривом. Після лікування він був змушений переїхати 
в інше місто. 
 
19. Організований напад на гея, Київ (Кейс 537) 
Дата, час і місце злочину: початок серпня 2014, вдень, м. Київ. 
Джерело інформації: ЗМІ9. 
Тип злочину: Грубе порушення громадського порядку, мотивоване явною неповагою до 
суспільства (хуліганство). 
Мотив упередження: Ненависть до ЛГБТ. 
Порушники: Група молодих людей та дівчат, що, вочевидь, належать до екстремістського 
угруповання «Модний вирок». 
Короткий опис інциденту з індикаторами упередженості: З 16-річним потерпілим порушники 
познайомилися в соціальній мережі «В контакті» й виманили його на зустріч під приводом гей-
знайомства. На зустрічі вони знущалися та ображали його у зв'язку з сексуальною орієнтацією, а 
також застосовували фізичне насильство. Все це було знято на камеру, а відео викладене у 
відкритий доступ в Інтернеті.10 
Реакція місцевих органів влади: Невідомо, чи звертався потерпілий в міліцію. За фактом 
розміщення в Інтернеті цього відео, що має ознаки злочину, в ГУМВС по м. Кийова звернулася 
благодійна організація «Точка опори», на що отримала відповідь про відкриття кримінального 
провадження. 
Вплив на жертву і на спільноту: З відео очевидно, що потерпілий перебував у шоковому і 
пригніченому стані. 

                                                           
9 https://lgbt.org.ua/news/show_1799/ 
10 https://vk.com/video209242515_169714134?hash=4ccbc3bb53e6dc5e  
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