
 

ВИКЛИК БЕЗ ВІДПОВІДІ: ЗЛОЧИНИ НЕНАВИСТІ ПРОТИ ЛГБТ В УКРАЇНІ 
Конференція з міжнародною участю 

23 лютого 2018 р., Київ, готель «Premier Hotel Rus» (вул. Госпітальна, 4) 
 

9:00 – 9:30 Реєстрація учасників, вітальна кава 

9:30 – 11:00 Привітання та ключові меседжі 
Олександр Павліченко, Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав 
людини (УГСПЛ) 
Піт Де Бруйн, Генеральний доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи з 
питань прав ЛГБТ спільноти 
Аксана Філіпішина, Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини – начальник Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації 
та гендерної рівності 
Джудіт Гоф, посол Великої Британії в Україні 
Руслан Кац, Голова відділу з політичних та суспільних питань Посольства Канади в 
Україні 
Відео-звернення Комісара Ради Європи з прав людини Нілс Муйжнієкс 
Світлана Заліщук, депутатка Верховної Ради України 
Проект звернення від конференції до української влади 
Владислав Петров (модератор), координатор проекту УГСПЛ із захисту прав 
представників ЛГБТКІ спільноти 

11:00 – 11:30 Перерва на каву 

11:30 – 13:00 Моніторинг та захист прав ЛГБТ 
Злочини ненависті щодо ЛГБТ: факти та тенденції 2017 р. 
Олександр Зінченков, експерт Правозахисного ЛГБТ Центру «Наш світ» 

Панельна дискусія 
Софія Лапіна (модераторка), експертка Центру «Наш світ» 
Анна Литвинова, адвокатка ГО «Інсайт», м. Київ 
Денис Толмачов, активіст моніторингової мережі Центру «Наш світ», м. Харків 
Дмитро Калінін, активіст БФ «Гендер Зед», м. Запоріжжя 
Оксана Санагурська, старший інспектор з особливих доручень Управління з 
забезпечення прав людини Національної поліції України, м. Львів 
Галина Корнієнко, менеджерка з адвокації БФ «Надія та довіра», м. Київ 

13:00 – 14:00 Перерва на обід 

14:00 – 15:30 Протидія злочинам на ґрунті ненависті: національна практика та ефективна 
превенція 

Олександр Лапін (модератор), радник Міністра внутрішніх справ України на 
громадських засадах 
Олексій Крюков, Національний координатор з питань запобігання та протидії 



 

злочинам на ґрунті ненависті, Національна поліція України (запрошений) 
Костянтин Шалота, суддя, Корольовський районний суд міста Житомир 
Тетяна Бордуніс, адвокат 
Дмитро Мазурок, адвокат, експерт Української Гельсінської спілки з прав людини 
Наталія Охотнікова, адвокат, Харківська правозахисна група 

15:30 – 16:00 Перерва на каву 

16:00 – 17:30 Перспективи та рекомендації: законодавство та практика 
Пропозиції щодо вдосконалення законодавства для протидії злочинам ненависті 
Ігор Кобліков, юрист 

Панельна дискусія 
Андрій Кравчук (модератор), експерт Центру «Наш світ» 
Крісті Едвардс, Заступниця керівника департаменту з толерантності та 
недискримінації Бюро по демократичним інститутам та правам людини ОБСЄ 
Олександр Павліченко, Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав 
людини 
Оксана Гузь, Адвокатське об'єднання «Прове» 
Брюс Кіркпатрик, Головний суперінтендант Королівської канадської кінної поліції 
(федеральна поліція), у цей час – старший радник поліції та командувач 
контингентом місії канадської поліції в Україні 
Владислав Бурлака, Начальник відділу методичної роботи та правового 
забезпечення Головного слідчого управління Національної поліції України 

18:00 – 20:00 Святкування 20-річчя Правозахисного ЛГБТ Центру «Наш світ» (фуршет) 
Вітання від Андрія Маймулахіна, координатора громадської організації 

 
 
Організатори конференції: 

Правозахисний ЛГБТ Центр «Наш світ» 
Протягом 20 років «Наш світ» займається моніторингом прав ЛГБТ в Україні, надає правову допомогу 
жертвам дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті, адвокатує права ЛГБТ спільноти на 
законодавчому і політичному рівнях, сприяє обізнаності та толерантності щодо ЛГБТ в українському 
суспільстві. 
 
Українська Гельсінська спілка з прав людини 
Найбільша в Україні асоціація громадських правозахисних організацій, метою якої є сприяння 
практичному виконанню гуманітарних статей Заключного акту Гельсінської наради з безпеки та 
співробітництва в Європі (ОБСЄ) 1975 року, інших прийнятих на його розвиток міжнародних правових 
документів, а також усіх інших зобов'язань України в сфері прав людини та основних свобод. 
 
 
Конференцію організовано за сприяння Посольства Великої Британії у Києві, Канадського Фонду 
підтримки Місцевих Ініціатив і Фонду Tides (США). 


