
Правозахисний ЛГБТ Центр «Наш світ» 

20 років праці для української ЛГБТ спільноти

Становище ЛГБТ людей в Україні



В радянські часи існувала кримінальна відпові-

дальність за добровільні сексуальні стосунки між 

повнолітніми чоловіками. Стаття 122 Криміналь-

ного кодексу Української ССР передбачала пока-

рання за секс між чоловіками у вигляді позбав-

лення волі строком до 1 року. 

Сексуальні стосунки між жінками офіційно не 

були заборонені законом, але щодо них могла 

бути застосована репресивна психіатрія. Транс-

сексуальність вважалась психічним розладом.

В цілому суспільство дуже мало знало про людей 

«нетрадиційної» сексуальної орієнтації. Ця тема 

була закритою для публічного обговорення аж 

до настання політики «гласності» наприкінці 90-х 

років ХХ століття. Тільки в цей час з’явились пер-

ші публікації та телевізійні передачі про гомосек-

суалів, і радянські громадяни довідались, що такі 

люди є не тільки десь за кордоном, але і поруч з 

ними…

Після того, як Радянська імперія зазнала краху, і 

в 1991 році була проголошена незалежність Укра-

їни, наша країна першою з республік колишнього 

СРСР скасувала кримінальне покарання за добро-

вільний гей секс. Скоріш за все деякі політики того 

часу розуміли, що така законодавча норма буде 

заважати діалогу з західними партнерами, і до-

клали зусиль аби якнайшвидше продемонструва-

ти їм свою «вірність» демократичним цінностям.

Протягом наступного десятиліття прогрес щодо 

становища ЛГБТ людей був дуже повільним. За-

конодавство та державна політика обминали ці 

питання, тема вважалася «сороміцькою» як для 

публічного обговорення. Але в великих містах тим 

часом йшов повільний процес формування ЛГБТ 

спільноти, а ЛГБТ активізм робив перші кроки.

Ситуація почала швидко змінюватись на почат-

ку ХХI сторіччя. Базою для цього були поступові 

демократичні перетворення в суспільстві, відкри-

тість засобів масової інформації та поширення Ін-

тернету, а також потужна хвиля ЛГБТ активізму та 
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зростаюча видимість самої спільноти.

Тим часом за суттєвої допомоги з боку міжнарод-

них організацій-донорів зміцнювався український 

ЛГБТ рух. Поступово він почав співпрацювати з 

широким громадянським суспільством 

– правозахисними групами та організа-

ціями у боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІД; 

знову виник інтерес до ЛГБТ тематики з 

боку засобів масової інформації.

З іншого боку і, скоріш за все, як відпо-

відь на більшу помітність ЛГБТ спільно-

ти в суспільстві, в країні активізувалась 

гомофобна риторика. Усе частіше з боку 

політиків і представників церкви можна 

було почути про «традиційні сімейні цінності», 

голос неприйняття та осуду ЛГБТ. Зважаючи на це 

в суспільстві посилились гомофобні погляди, що 

можна пояснити психологічною реакцією за схе-

мою: нерозуміння, заперечення, протидія.

На цьому фоні і за зразком Російської Федерації 

протягом 2011-2012 рр. в українському парламен-

ті було розроблено три законопроекти про забо-

рону так званої «пропаганди гомосексуалізму». 

Один з цих законопроектів навіть пройшов перше 

читання і потенційно міг би стати законом.

Однак український політичний істебліш-

мент тієї пори декларував політику «ба-

гатовекторності» – маневруючи між 

«дружбою» з Росією, з одного боку, і 

«європейською інтеграцією», з іншого. 

Прийняття такого дискримінаційного за-

конодавства було б занадто явним анти-

європейським кроком. І це було добрим 

ґрунтом для того, аби спільними зусилля-

ми ЛГБТ активістів, правозахисників, за-

хідних політиків та дипломатів ми змогли 

запобігти прийняття подібного закону.

Представники влади знову почали використову-

вати гомофобну риторику наприкінці 2013 року, 

коли була проголошена різка зміна політичного 

курсу на антиєвропейський (відмова президен-

та Януковича підписати договір про Асоціацію з 

Європейським Союзом в листопаді 2013 року). 



Наприклад, в одному з своїх останніх виступів 

прем’єр-міністр Азаров залякував присутніх тим, 

що нібито разом з європейською інтеграцією по-

трібно буде визнати «гомосексуальні шлюби»…

Це не допомогло. На початку 2014 року відбула-

ся «Революція гідності», яка знищила попередній 

політичний режим. До влади прийшли нові полі-

тичні сили.

Спочатку ЛГБТ тематика зникла з великої політи-

ки, бо на перший план вийшли більш актуальні 

для країни проблеми – питання «війни та миру», 

протидія агресії з боку Росії. Але з плином часу 

політики змушені були звернути увагу на коло 

питань, пов’язаних з нашими 

проблемами.

Помітний прогрес в питаннях 

реалізації прав ЛГБТ спільноти 

почався в 2015 році, але рух 

вперед йде нерівно – є не тіль-

ки позитивні, але і негативні 

моменти.

Знаковою подією в визнанні прав ЛГБТ стало при-

йняття в листопаді 2015 року зміни до Кодексу 

законів про працю – включення «сексуальної орі-

єнтації та гендерної ідентичності» в перелік ан-

тидискримінаційних положень трудового права. 

Нажаль ця поправка була прийнята Верховною 

Радою тільки після кількох провальних голосу-

вань. Ключову роль зіграло те, що ця зміна до за-

конодавства була однією з необхідних умов для 

виконання Плану по лібералізації візового режи-

му між Україною та країнами Європи.

Інший приклад. В 2014 році почалась підготовка 

Національної стратегії у сфері прав людини, яка 

була затверджена Президентом Порошенком в 

2015 році. На жаль, незважаючи на активну адво-

кацію в документі не знайшлось місця для згадки 

прав ЛГБТ.

Пізніше Кабінет міністрів затвердив План дій 

щодо реалізації цієї стратегії до 2020 року, в який 

були внесені майже всі пропозиції ЛГБТ організа-

цій, а саме:

Протестуюча перед мерією Києва. Напис на плакаті: «Содоміти ЦРУ-

НАТО, достатньо значить достатньо!» [Без коментарів]



• включення в явному вигляді заборони дис-

кримінації за ознакою сексуальної орієнтації 

та гендерної ідентичності в загальний антиди-

скримінаційний закон;

• поліпшення законодавства та практики проти-

дії злочинам на ґрунті ненависті стосовно ЛГБТ 

людей;

• розробка законодавства про реєстроване 

партнерство;

• вирішення медичних та соціальних проблем, 

які стосуються транссексуалів, інтерсексуалів.

Показовою є історія проведення «Маршів рівно-

сті» (фактично ЛГБТ прайдів) в Києві в 2014, 2015, 

2016 роках. В 2014 році марш був заборонений 

владою під приводом «зараз війна – не до цьо-

го». В 2015 році під великим тиском влада Києва 

марш дозволила, але організація захисту учасни-

ків від праворадикалів з боку поліції була дуже 

поганою, що призвело до побиття демонстрантів 

та поліцейських. В 2016 році міська влада та по-

ліція всіляко сприяли тому, аби «Марш рівності» 

відбувся, пройшов безпечно та й ще й в центрі 

столиці. Свою підтримку виказав і Президент По-

рошенко, заявивши, що як християнин не буде 

приймати участь в «Марші рівності», але як пре-

зидент європейської держави не бачить ніяких 

підстав, аби якось протидіяти заходу.

Тим не менш законодавство та державна політи-

ка все ще далекі до повного визнання рівних прав 

ЛГБТ громадян нарівні з гетеросексуальною біль-

шістю суспільства.

Як було вказано вище, суспільна думка стосовно 

ЛГБТ за роки незалежності також змінювалась. 

Останнє соціологічне опитування, яке було про-

ведено на замовлення Центру «Наш світ» на по-

«Гомики і нарики – причина СНІДу», «СНІД “голубим” – це справедливо» і «Збоченці – геть з України» (Київ, 2003)



чатку 2016 року показало, що в цілому українське 

суспільство все ще демонструє доволі високу 

ступінь гомофобних настроїв. На запитання про 

ставлення до людей гомосексуальної орієнтації 

голоси респондентів розподілилися наступним 

чином:

менше 5% – більш-менш позитивно;

60% – скоріше чи однозначно негативно;

5% – не визначились з відповіддю;

30% – заявили «мені все однаково».

Різниця в ставленні за соціально-демографічними 

групами (порівняння «краще – гірше») була та-

кою: молодь – старше покоління, жінки – чолові-

ки, високий рівень освіти – низький, схід – захід 

країни, мешканці міст – сільської місцевості.

Одне з попередніх досліджень показало, що на 

рівень сприйняття ЛГБТ суттєво впливає те, чи 

знає респондент особисто кого-небудь з лесбійок 

чи геїв. Якщо «так», то й рівень прийняття вище. 

Тобто багато хто ґрунтується в своїх поглядах на 

стереотипах та міфах щодо гомосексуалів. За на-

шими спостереженнями сучасне українське сус-

пільство в цілому проявляє до ЛГБТ не активну 

нетерпимість, а латентне, пасивне неприйняття.

Тож не дивно, що в таких соціальних умовах 

українські ЛГБТ стикаються з дискримінацією за 

ознакою сексуальної орієнтації та гендерної іден-

тичності, злочинами та інцидентами на ґрунті не-

нависті.

Моніторинг показує, що характер цих проблем 

дещо змінився за останнє десятиліття. У мину-

лому домінували випадки порушень прав з боку 

співробітників правоохоронних органів. Замість 

того, щоб протидіяти злочинам, використовуючи 

Напад на гей-активіста Святослав Шеремета (Київ, 2012)



своє службове становище вони могли самі грубо 

порушувати закон.

Так на початку 2000-х років нам було відомо, що 

щонайменше в деяких відділеннях міліції є досьє 

на ЛГБТ громадян, які могли використовуватися 

для швидкого доступу до спільноти, шантажу з 

метою вимагання грошей і морального тиску.

У разі порушення прав ЛГБТ співробітники міліції 

у більшості випадків «закривали очі» на пробле-

му, відмовлялися приймати заяву про правопору-

шення, а потерпілого з числа ЛГБТ піддавали ще 

більшому психологічному пресингу. Як результат 

ЛГБТ не хотіли звертатися в міліцію, справедли-

во побоюючись отримати там замість захисту ще 

більші проблеми.

На щастя в 2015-2016 роках намітився позитив-

ний перелом у ставленні правоохоронних органів 

до ЛГБТ, який обумовлений кардинальним онов-

ленням структури і складу в рядах поліції.

Кілька років тому помітною була діяльність різних 

неформальних угруповань гомофобного спряму-

вання, які полювали на геїв в Інтернеті, під при-

водом знайомства запрошували на зустріч. Після 

чого вони усією групою психологічно і фізично 

знущалися над жертвою, знімали за її участі при-

низливі відео ролики і викладали їх в Інтернет.

В останній рік-два ми спостерігаємо зростання 

«Марш рівності» (Київ, 2015)



кількості злочинів на ґрунті ненависті, причому 

вони стали більш жорстокими, із застосуванням 

зброї. На цей раз загроза представникам ЛГБТ 

спільноти йде від праворадикальних націоналіс-

тичних груп.

Чим і як живе сучасна ЛГБТ спільнота? У Києві та 

2-3 великих регіональних центрах є клуби та інші 

місця відпочинку для геїв на лесбіянок. В декіль-

кох містах України за підтримки західних донорів 

створені некомерційні «громадські центри», куди 

представники спільноти можуть прийти для не-

формального спілкування, де є можливість отри-

мати від соціальних працівників центрів корисну 

інформацію. Можна констатувати, що в великих 

містах дійсно сформувалося спільнота, тому сюди 

прагнуть переїхати ЛГБТ зі всієї країни. Одночасно 

інтенсивне життя зараз протікає на віртуальних 

майданчиках соціальних мереж або сайтів зна-

йомств – тут можна знайомитися, спілкуватися з 

«собі подібними» навіть не виходячи на вулицю.

Молоді люди, ті, кому близько 20 років, вже на-

багато рідше відчувають проблеми з прийняттям 

своєї сексуальної орієнтації; однак, як і раніше, на 

те, щоб «вийти з підпілля» може зважитися не ко-

жен.

ЛГБТ рух за минулі роки також пройшло непро-

стий шлях. Активне кількісне та якісне зростання 

ЛГБТ груп і організацій відбувалося у 2005-2010 

роках, коли Україна почала отримувати фінансову 

допомогу від міжнародних донорів на профілак-

тику і протидію епідемії ВІЛ/СНІД. Для роботи з 

однією з найбільш уразливих груп – чоловіками, 

які мають секс з чоловіками, було створено біль-

ше двох десятків гей-груп і організації по всій 

країні. Також одночасно зросла активність лесбій-

ської спільноти.

Пікет біля Верховної Ради України на вимогу включити «сексуальну орієнтацію і гендерну 

ідентичність» в антидискримінаційну статтю Трудового кодексу (Київ, 2015)



Нажаль пізніше потік фінансування почав ско-

рочуватися, і це призвело до згортання багатьох 

проектів. Станом на 2016 рік активну роботу ве-

дуть не більше десятка організацій і їхніх регіо-

нальних представництв.

Окрема проблема – це ЛГБТ люди на тимчасово 

окупованих територіях – в Криму і на сході Украї-

ни. Після захоплення Росією Криму туди прийшло 

і російське законодавство, в тому числі й одіоз-

ний закон про заборону так званої «пропаганди 

гомосексуалізму». Нова влада Криму однозначно 

висловилися про те, що не допустить «ніяких гей-

парадів» на півострові. Є інформація про емігра-

цію з Криму деяких ЛГБТ людей, які опинилися в 

неприйнятній для себе ситуації (наприклад влас-

ник гей-бару з Севастополя). Набагато більший 

потік внутрішньої еміграції пішов із зони, захопле-

ної проросійськими бойовиками на сході країни. 

Там ще в більшою мірою панує хаос і беззаконня, 

і це робить відкрите життя ЛГБТ людей практично 

неможливим. За повідомленнями тих, хто виїхав 

з цієї зони, ситуація з правами ЛГБТ в так званих 

ДНР та ЛНР повернулася до того стану, який існу-

вав за радянських часів.

Україна переживає складний період у своїй історії. 

Проте ми сподіваємося, що наша країна міцно і 

остаточно стала на демократичний європейський 

шлях розвитку. Це вселяє в нас обережний опти-

мізм з приводу прогресу в питаннях дотримання 

прав людини стосовно ЛГБТ, зниження гомофо-

бії в суспільній свідомості, зростання, посилення 

ЛГБТ спільноти та його інтеграції в широкий за-

гал.

«Марш рівності» (Київ, 2016)



Центр «Наш світ» – українська громадська ор-

ганізація, метою якої є здійснення і захист прав 

і свобод, задоволення суспільних, соціальних, 

культурних, політичних, економічних та інших ін-

тересів української ЛГБТ спільноти.

Історія організації

Наша історія бере початок з середини 1990-х ро-

ків, коли невелика група ентузіастів з Луганська, 

що на сході країни, вирішила, що настав час для 

такої громадської роботи, як за-

хист прав і свобод ЛГБТ спільно-

ти.

Як виявилося, в Україні «немає 

проблем з геями», допоки вони 

не заявляють про себе вголос. 

Чиновники місцевого управлін-

ня юстиції спочатку просто не 

знали, що робити з нашою орга-

нізацією. В інтерв'ю центральній 

газеті один з них заявив: «Як же можна їх визнати 

на державному рівні юридичною особою? Зако-

нодавчої бази немає, хоча, начебто, і не заборо-

нена у нас ця орієнтація, прецедентів – теж... Я їх 

зареєструю, а потім, вибачте, онаністи прийдуть, 

ще хтось... А як же мораль?» І під надуманим при-

водом нам відмовили в реєстрації.

Зрозуміло ми не змирилися з такою явною дис-

кримінацією. І Центр «Наш світ» все-таки був офі-

ційно зареєстрований в кінці 1999 р. після майже 

року боротьби за свої законні права та привер-

нення постійної уваги до цього питання з боку 

різних міжнародних правозахисних організацій.

З того часу наша діяльність спрямована як на ЛГБТ 

спільноту, так і на українське суспільство в цілому. 

Зараз організація фокусує свої зусилля на наступ-

ному:

• Моніторинг порушень прав ЛГБТ і звітність по 

цій темі.

Журнал «Наш світ» – початок історії нашої групи (Луганськ, 1997)

Про Правозахисний ЛГБТ Центр «Наш світ»



• Юридична допомога та консультування для 

жертв дискримінації та «злочинів ненависті» 

на ґрунті сексуальної орієнтації або гендерної 

ідентичності.

• Правова просвіта ЛГБТ спільноти.

• Спільні акції з іншими організаціями з захисту 

рівних прав для ЛГБТ на законодавчому та по-

літичному рівні.

• Стратегічне судочинство як частина адвокацій-

ної роботи.

• Інформування та просвіта суспільства з ЛГБТ 

питань.

Центр «Наш світ» є співзасновником Ради ЛГБТ-

організацій України (об'єднує переважну біль-

шість ЛГБТ-груп) і входить до Коаліції з протидії 

дискримінації в Україні, яка ставить собі за мету 

просування рівності та подолання дискримінації 

в українському суспільстві.

Далі більш детально розповідається про напрям-

ки нашої роботи і її результати.

Моніторинг і його результати

Збір інформації про становище ЛГБТ в Україні 

лежить в основі нашої роботи. Ми відслідковує-

мо зміни в законодавстві, поточну державну по-

літику в цих питаннях, висловлювання чиновни-

ків, політиків і громадських діячів з ЛГБТ питань, 

публікації в Інтернеті та ЗМІ, а також порушення 

прав стосовно ЛГБТ громадян.

Центр «Наш світ» підтримує роботу моніторин-

гової мережі, в яку входять ЛГБТ-активісти з різ-

них міст України. З їх допомогою ми отримуємо 

інформацію про те, що відбувається в спільнотах 

на місцевому рівні.

Засновники Центру «Наш світ»: Установчі збори організації (Луганськ, 1998)



Кількість кейсів (випадків порушень прав), які ми 

збираємо, безперервно зростає в останні роки; в 

2014 році було задокументовано 54 кейси, в 2015 

– 70, за I-III квартал 2016 – 162. Треба уточнити, 

що це не означає стрімкого зростання порушень 

прав ЛГБТ в країні. Це відображає зростання усві-

домлення своєї людської гідності в ЛГБТ середо-

вищі, поступовий перехід від мовчання з приводу 

порушення прав до активної протидії. Також роз-

ширюється наша моніторингова мережа зі збору 

інформації.

Для кількісних оцінок ми проводимо опитування 

ЛГБТ через Інтернет. Наприклад у вересні 2016 

року опитування стосувалося злочинів на ґрунті 

ненависті. На питання анкети відповіло близько 

півтисячі геїв і лесбіянок.

Треба уточнити, що частина інформації, яка аку-

мулюється нами, походить від інших ЛГБТ груп і 

правозахисних організацій.

Результат цієї роботи – наші щорічні звіти про 

стан ЛГБТ в Україні та спеціалізовані звіти – з яко-

їсь окремої теми або підготовлені спеціально для 

певної міжнародної організації.

Інформація, надана Центром «Наш світ», була ви-

користана, серед іншого, в щорічних звітах укра-

їнського Омбудсмена (за 2013-2015 рр.), звітах 

Держдепартаменту США про стан справ із пра-

вами людини в світі (за 2007-2015 рр.), ОБСЄ/

БДІПЛ, Універсального періодичного огляду ООН 

(2008, 2012), Комісара з прав людини Ради Євро-

пи тощо.

Моніторинг і звітність дуже важливі для право-

захисної роботи – вони висвітлюють проблему, 

дають аргументи для дискусії, є основою для ви-

роблення рекомендацій та подальшої адвокації.

Громадський центр «Нашого світу» в Луганську (1999)



Захист прав ЛГБТ людей

Центр «Наш світ» надає безкоштовні послуги з 
первинного правового консультування, а в разі 
необхідності і повноцінного представництва і за-
хисту прав для осіб, які зіткнулися з дискриміна-
цією, злочинами на ґрунті ненависті або іншими 
проблемами, які виникли через гомо- чи транс-
фобію.

Первинне консультування включає в себе аналіз 
випадку, обговорення алгоритму дій потерпілого 
для захисту своїх прав, оцінку очікуваних резуль-
татів правозахисного процесу, а при необхідності 
– ми надаємо консультацію і допомогу в підготов-
ці заяви до правоохоронних органів.

Говорячи про повноцінний захист, ми маємо на 
увазі пошук і оплату вартості послуг адвоката для 
представництва інтересів потерпілого в ході слід-
ства і в судовому процесі.

Щорічно ми надаємо близько 50 первинних кон-
сультацій (є тенденція до зростання) і підтримує-
мо кілька правозахисних справ.

Основні труднощі на цьому напрямку нашої ді-
яльності – це побоювання потерпілих відстою-
вати свої права (страх зіткнутися з гомофобією з 
боку поліції, прокуратури; невіра в силу закону і 
ефективність судової системи).

Також ми часто стикаємося з тим, що нам важко 
знайти дружнього та професійного адвоката для 
ведення справи, особливо якщо процес необхід-
но вести в якомусь провінційному місті.

На нашу думку і думку інших експертів, для моти-
вації ЛГБТ захищати свої права необхідно більше 
прикладів успішності та-
ких правозахисних про-
цесів. Їх, на жаль, поки що 
небагато. Отже в цьому 
питанні маємо замкнуте 
коло...

Незважаючи на це ми роз-
глядаємо допомогу ЛГБТ 
в захисті своїх прав, як 
один з основних напрям-

«ПРАВА ГЕЇВ – ТЕЖ ПРАВА ЛЮДИНИ». Пікет, організований Центром «Наш світ» на 
підтримку студента, якого звільнили з вузу за його гомосексуальність (Київ, 2005)



ків нашої роботи. Така діяльність показує існуючі 

проблеми, допомагає у захисті прав потерпілих, 

дозволяє досягти покарання порушників та спри-

яє профілактиці правопорушень в майбутньому.

Правова просвіта ЛГБТ спільноти

Ми вважаємо, що необхідно підвищувати рівень 

правових знань та правової культури серед ЛГБТ 

спільноти, бо це може допомогти їм у відстою-

ванні та захисті своїх прав.

Ця робота включає тренінги з правової освіти 

ЛГБТ, а також підготовку і поширення спеціалізо-

ваної літератури.

В якості прикладу останньої можна навести бу-

клет «Я і поліція», який перевидавався вже кіль-

ка разів з урахуванням змін законодавства. Ідея 

публікації полягає в тому, щоб дати ЛГБТ найваж-

ливіші і першочергові корисні відомості, що зна-

добляться при контакті з представником правоо-

хоронних органів. В буклеті є пояснення правових 

норм, посилання на законодавство, найпростіші 

рекомендації. Буклет має розмір банківської кар-

ти і може поміститися у звичайному гаманці, щоб 

бути «під рукою» в будь-який момент.

Тренінги, зустрічі, майстер-класи...



Тренінги для спільноти проводяться нами у співп-

раці з місцевими ЛГБТ організаціями та активіс-

тами. Теми тренінгів з часом модифікуються, щоб 

відповідати потребам і поточній ситуації. Це хо-

роший майданчик, де ЛГБТ можуть обмінятися 

своїми знаннями і досвідом у вирішенні тих чи ін-

ших проблем. Все це згуртовує місцеві спільноти, 

робить нас сильнішими!

Адвокація

Варто навести кілька успішних прикладів кампа-

ній з адвокації прав ЛГБТ спільноти, які ми спіль-

но з іншими групами та організаціями змогли 

провести в останні роки:

• недопущення прийняття закону про так звану 

«пропаганду гомосексуалізму»;

• включення ЛГБТ компонентів в План дій щодо 

реалізації Національної стратегії з прав люди-

ни;

• освітлення правових проблем, з якими стика-

ються ЛГБТ в Україні, в щорічних звітах Омбуд-

смена, багатьох міжнародних організацій.

Так, в нашій ситуації позитивний результат без-

посередньо залежить від політичної волі в країні. 

Довгий час одним з дієвих механізмів для нас був 

міжнародний вплив на українську владу. Тому ми 

приділяли багато уваги моніторингу та звітності 

про права ЛГБТ в Україні та наданню цієї інформа-

ції зарубіжним партнерам нашої країни.

На кожній зустрічі із зарубіжними політиками і 

дипломатами ми просили: «Будь ласка, підні-

майте тему ЛГБТ в діалозі з вашими українськими 

партнерами. Нехай вони зви-

кають до того, що їх запитують 

про це. Щонайменше це буде 

підштовхувати їх до того, щоб 

розбиратися в суті питання, 

знати відповіді... адже вони 

хочуть здаватися «європей-

ськими політиками».

У нинішній ситуації, яка у по-

рівнянні з попередніми рока-

Томас Хаммарберг, Комісар Ради Європи з прав людини, на зустрічі з представниками Центру «Наш світ» (Київ, 2007)



ми суттєво змінилася, ми очікуємо, що нові по-

літичні сили будуть не просто декларувати свої 

проєвропейські наміри, а й активно діяти в цьому 

напрямку. Поки що доводиться підштовхувати їх.

На порядку денному багато непростих питань, 

які необхідно вирішувати на рівні законодавства 

і подальшого його впровадження: поліпшення за-

хисту від злочинів на ґрунті ненависті, введення 

інституту реєстрованого партнерства, вдоскона-

лення практики захисту від дискримінації тощо.

Боротьба зі злочинами ненависті

Одна з актуальних тем в нашій роботі – це про-

тидія злочинам на ґрунті ненависті. Нажаль укра-

їнське законодавство дуже слабке в цьому плані, 

а злочини, що ґрунтуються на нетерпимості до 

гомо- чи транссексуалів взагалі не згадуються 

Кримінальним кодексом України.

Таким чином робота повинна вестися за кількома 

напрямками:

• вдосконалення законодавства;

• включення питань моніторингу та протидії та-

ким злочинам у сферу діяльності поліції;

• просвіта ЛГБТ спільноти, щоб підняти рівень 

обізнаності людей в даних питаннях, мотиву-

вати їх повідомляти про такі інциденти і праг-

нути захищати свої права.

Велику надію вселяє в нас поступова трансфор-

мація правоохоронних органів – створення нової 

поліції. Тепер представники поліції приходять на 

наші заходи і говорять про права людини – це ве-

Круглий стіл «Боротьба зі злочинами на ґрунті ненависті по відношенню до ЛГБТ в Україні» (Київ, 2016)



ликий прорив для України!

Ця робота ведеться нами в тому числі за підтрим-

ки Бюро демократичних інститутів і прав людини 

Організації з безпеки і співпраці в Європі.

Реєстроване партнерство для ЛГБТ людей

План дій щодо реалізації Національної стратегії 

з прав людини передбачає, що в II кварталі 2017 

року буде «розроблений і представлений на роз-

гляд Кабінету Міністрів України законопроект про 

легалізацію в Україні зареєстрованого цивільного 

партнерства для різностатевих і одностатевих пар 

з урахуванням майнових і немайнових прав, зо-

крема володіння і спадкування майна, утримання 

одного партнера іншим в разі непрацездатності, 

конституційного права не свідчення проти свого 

партнера». Треба зауважити, що це досить опти-

містичні плани для України.

На наш погляд, проблема вимагає всебічного ви-

вчення, бо є питання, на які до сих пір немає узго-

джених рішень. Для кого може бути доступним 

інститут реєстрованого партнерства? Які права та 

обов'язки таке партнерство повинно надавати? 

Чи повинні бути і, якщо «так», то які обмеження 

будуть передбачені в законі в порівнянні зі зви-

чайним шлюбом? Який орган повинен мати по-

вноваження проводити реєстрацію партнерства? 

Чи потрібно робити відмітку про реєстроване 

партнерство в паспорті?

Ілюстрації з буклету з правової просвіти



З 2015 року Центр «Наш світ» активізував свою 

роботу в цьому напрямку. Ми збираємо фактич-

ний матеріал про поточне становище односта-

тевих пар в Україні (спеціально на цю тему було 

проведено 9 фокус-групових інтерв'ю з ЛГБТ в різ-

них регіонах). Був зроблений аналіз законодав-

ства та існуючих правових проблем (підготовлена 

аналітична записка), запропоновано два варіанти 

законопроектів. Дане питання обговорювалося 

на міжнародній конференції «ЛГБТ питання і єв-

ропейська інтеграція України» (березень 2016 

року) та круглому столі з експертами «Реєстрова-

не партнерство в Україні: аналіз проблеми та об-

говорення перспектив» (травень 2016 року).

Як один з методів адвокації в цьому напрямку 

ми використовували стратегічне судочинство. У 

2014 році дві пари геїв (члени Центру «Наш світ» 

і їх одностатеві партнери) подали скарги до Євро-

пейського Суду з прав людини. Заявники вказали 

на дискримінаційне становище одностатевих пар 

в Україні в майнових питаннях у порівнянні з різ-

ностатевими парами, які живуть разом, але без 

офіційної реєстрації шлюбу – таким парам 

Сімейний кодекс надає спільні майнові 

права. З огляду на європейські тенденції і 

аналогічні справи з інших країн, ми очікує-

мо, що ЄСПЛ у цьому питанні стане на наш 

бік. Це прискорить процес адвокації.

У наших подальших планах – вивчення гро-

мадської думки з даної проблеми, допо-

мога відповідальним державним органам 

у розробці законодавчих пропозицій і об-

ґрунтувань до них, пошук союзників серед 

Учасники школи для ЛГБТ-активістів, що була організована Центром «Наш світ» в 2011 році
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інших громадських організацій, а також депутатів 

Верховної Ради, які були б готові винести таке за-

конодавство на обговорення в законодавчий ор-

ган.

Протидія дискримінації

Центр «Наш світ» є членом Коаліції з протидії дис-

кримінації в Україні. Ця платформа, яка зібрала 

під своєю «парасолькою» абсолютно різні гро-

мадські організації, які захищають права націо-

нальних і етнічних меншин, людей з обмеженими 

можливостями, ЛГБТ та правозахисні організації 

широкого профілю. Коаліція зіграла істотну роль 

в розробці і подальшій модифікації першого в іс-

торії України закону про протидію дискримінації 

(прийнятий в 2013 році), а також веде активну ро-

боту з моніторингу випадків дискримінації, реа-

гування на них, просвітницьку кампанію в цьому 

контексті.

Нашим великим внеском в цю роботу була під-

готовка першого в Україні комплексного звіту по 

даній проблемі – «На межі: Рішення питань дис-

кримінації та нерівності в Україні» (2015 рок). Для 

того, щоб підготувати цю публікацію, ми залучили 

близько десятка інших організацій, які займаються 

питаннями національних меншин, людей з обме-

женими можливостями, гендерними питаннями, 

проблемою ВІЛ/СНІД тощо. Було проаналізоване 

законодавство і практика його застосування, ми 

зібрали великий обсяг прикладів дискримінації, 

а також представили найкращий зарубіжний до-

свід для вирішення цих проблем.

Наші публікації: доповіді про права людини, з правової просвіти, підвищення 

інформованості про ЛГБТ, а також профілактики ВІЛ/СНІДу



Як і багато інших наших публікацій, ця книга до-
ступна он-лайн на нашому сайті на українській та 
англійській мовах і може бути корисна правоза-
хисникам, юристам, журналістам, викладачам і 
студентам, які цікавляться цією темою.

Цей проект виконувався в партнерстві з британ-
ською правозахисною організацією «За рівні пра-
ва» за фінансової підтримки Європейської комі-
сії.

Міжнародна конференція «ЛГБТ питан-

ня і європейська інтеграція України»

Ще 2000 року ми провели в Києві першу міжна-
родну конференцію з питань дотримання прав 
ЛГБТ. Пізніше було організовано ще три подібних 
форуми. Їх метою було привернути увагу до про-
блеми, висвітлити становище ЛГБТ в Україні і най-
ближчих країнах, обмінятися досвідом роботи з 
партнерськими організаціями.

Після цього ми зробили майже десятирічну пере-
рву, бо не бачили з боку влади ніякої політичної 

волі до змін; а проводити конференції заради 
того, щоб обговорити питання «в своєму колі», не 
бачили сенсу.

Але ось в 2014 році повіяв «вітер змін» і ми вирі-
шили, що настав час знову обговорити актуальні 
питання з колегами з України та з-за кордону. Між-
народна конференція «ЛГБТ питання і європей-
ська інтеграція України» відбулася в березні 2016 
року і стала справжньою подією. На форумі ви-
ступили представники Омбудсмена, міністерства 
юстиції та соціальної політики, поліції, депутати 
Парламенту. Серед учасників – правозахисники, 
юристи, викладачі та студенти вищих навчальних 
закладів, ЛГБТ активісти з усієї України та кількох 
країн Європи.

В якійсь мірі конференція стала лакмусовим па-
пірцем, який продемонстрував, що наша країна 
рухається шляхом прогресу в ЛГБТ питаннях.

Ми вдячні за підтримку в організації конференції 
Європейське відділення Міжнародної асоціації 
лесбіянок і геїв (ІЛГА-Європа), а також донорів – 



Учасники ряду міжнародних конференцій, організованих Центром «Наш світ» (Київ, 2000, 2002, 2005, 2016)



посольства Норвегії та Великобританії в Україні.

Підвищення обізнаності про ЛГБТ

Наша діяльність почалася з видання інформаційно-

просвітницького журналу під назвою «Наш світ». 

Зараз просвіта українського суспільства з ЛГБТ те-

матики все ще необхідна, як і 20 років тому. Але 

дещо і змінилося за цей час: раніше більша час-

тина інформації, яку ми могли надати для озна-

йомлення суспільству, йшла з-за кордону; зараз 

багато подій «по темі» відбувається в Україні.

Для цілей інформування про поточні події ми 

підтримуємо блог організації у соціальній мере-

жі Facebook. Наш 

веб-сайт – це ін-

ф о р м а ц і й н и й 

ресурс з ЛГБТ те-

матики, на якому 

зібрані цікаві пу-

блікації – власні та 

з інших джерел.

Одна з останніх наших публікацій – брошура «Тра-

диційна орієнтація. Міфи та факти щодо ЛГБТ». 

Як сказано в передмові, це видання розроблено 

на підставі нашого багаторічного досвіду. Воно 

містить п'ятдесят відповідей на запитання щодо 

гомосексуальності, трансґендерності та повсяк-

денного життя ЛГБТ людей, які часто виникають 

в аудиторії, що не знайома з цією тематикою. 

Брошура написана простою мовою і надає базові 

знання в цій сфері людського життя для пересіч-

ного читача.

Ми завжди відкриті для коментарів і інтерв'ю 

журналістам.

Однак ця сфера роботи вимагає більш пильної 

уваги, а також більшого вкладення ресурсів. Зо-

крема, наші адвокаційні кампанії щодо реєстро-

ваного партнерства, профілактики і боротьби з 

дискримінацією вимагають інтенсивної підтрим-

ки через соціальну рекламу, статті в ЗМІ, іншу ро-

боту з широким загалом.

Трохи осторонь стоїть наш новий проект під на-

Реклама «Нашого світу» на київському метрополітені: "Ти гей?" (2005)



звою «печеньки» на Facebook – це душевна роз-

мова з ЛГБТ про наше життя і «всяку всячину».

Після російської агресії...

Протягом останніх двох років ми частково пере-

творили наше офісне приміщення в притулок для 

наших друзів з Луганська, які переїхали до Києва 

після різкої ескалації агресії проросійських сепа-

ратистів у Донбасі. Вони були змушені покинути 

свої будинки, і це була наша людська відповідаль-

ність, щоб допомогти їм вижити, щоб знову жити 

в умовах миру і безпеки.

Одне прислів'я каже, що немає лиха без добра. 

У нашому випадку вся ця ситуація привела до 

возз'єднання нашої групи, Центру «Наш світ», що 

зробило нас сильнішими, ніж будь-коли.

В даний час ми шукаємо фінансування для втілен-

ня проекту з підтримки ЛГБТ – внутрішньо пере-

міщених осіб.

Як видно з переліку напрямів нашої діяльності, 

вони дуже тісно переплітаються, служать осно-

вою і доповнюють один одного. Ми маленька, 

але дружна і активна команда. Серед нас ті, хто 

заснував організацію і пройшов з нею 20-річний 

шлях, і молоді активісти, нова енергія, нові ідеї, 

нові цілі.

«Ми є, ми інші і це НАШ СВІТ так само!»

«Наш світ» запускає повітряну кулю проти гомофобії в Міжнародний день 

боротьби з гомофобією («Майдан Незалежності», Київ, 2005)



Наші контакти

Правозахисний ЛГБТ Центр «Наш світ»

E-mail: coordinator@gay.org.ua

Тел./факс: (044) 296-34-24

Телефон правової консультації для 

ЛГБТ: (095) 273-03-09

Поштова адреса: а/с 173, г. Киев, 02100

Веб-сайт: www.gay.org.ua

Блог Центру «Наш світ»: 

facebook.com/nashmircenter

Блог «Печеньки»: facebook.com/pechenki

Підтримайте роботу Центру «Наш світ»

Ви можете підтримати нашу діяльність, перека-

зав кошти через кнопку «Donate» на нашому сайті 

www.gay.org.ua

ПОДЯКИ

Центр «Наш світ» висловлює подяку всім донорам, 

які фінансували і продовжують підтримувати наші 

проекти та організацію. Серед них: Європейська 

комісія, Посольства Великобританії, Нідерландів, 

Норвегії, США, Франції в Україні, GTZ (Німеччина), 

ІЛГА-Європа, LSVD (Німеччина), фонд «Кохання», 

Фонд Відкритого Суспільства та інші, а також при-

ватні благодійники та спонсори.

Центр «Наш світ» висловлює подяку всім акти-

вістам і організаціям, спільно з якими ми прово-

димо роботу з моніторингу та захисту прав ЛГБТ 

спільноти в Україні. Серед них: учасники нашої 

неформальній моніторингової мережі, Рада ЛГБТ 

організацій України, Коаліція з протидії дискримі-

нації в Україні.

Брошура підготовлена за фінансової підтримки Нор-

везького Гельсінського Комітету (грант Міністер-

ства закордонних справ Норвегії).

© Центр «Наш світ», Київ, Україна, 2016


