Звіт про злочини на ґрунті ненависті, скоєні за ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної
ідентичності в Україні у 2021 р.
Звіт підготовлений Громадською організацією «Правозахисний ЛГБТ Центр «Наш світ» у 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. Звіт
відображає якісні та кількісні показники злочинів, скоєних в Україні на ґрунті гомофобії та
трансфобії у 2021 р. До нього увійшло 55 кейсів, задокументованих активіст(к)ами Моніторингової
мережі Центру «Наш світ».

1.
Кейс 2007
Дата інциденту:
10.01.2021
Місце інциденту:
м. Маріуполь
Джерело інформації:
Потерпілий. Був також потерпілим після КиївПрайду у 2019 р. (кейс 1669).
Опис інциденту:
Вдень посеред вулиці 22-річний ЛГБТ-активіст піддався нападу з боку групи (близько 20) підлітків
14-17 років, одягнутих переважно в чорний одяг; більшість була у медичних масках. Його
покликали за ім’ям, а коли він обернувся, залили очі і обличчя із перцевого балончика. Коли він
сховався у пекарні, що знаходилася поруч, нападники оточили заклад, а деякі з них зайшли в
середину. Між ними і потерпілим відбувся короткий діалог, із якого стало відомо, що причиною
нападу стала його громадська діяльність, зокрема, пости у соцмережах. Також нападники
передали «привіт» Платформі ТЮ (дружній до ЛГБТ+ заклад).
Індикатори упередженості:
Навмисне переслідування ЛГБТ-активіста через його громадську діяльність.
Додаткова інформація:
Платформа ТЮ – дружний до ЛГБТ+ заклад, який також неодноразово піддавався нападам з боку
ультраправих угруповань.

2.
Кейс 2012
Дата інциденту:
27.01.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпіла (трансґендерна людина і демісексуалка).
Опис інциденту:
Ввечері біля ст. метро «Поштова площа» 31-річна потерпіла, яка була у компанії знайомих,
піддалася нападу з боку двох невідомих чоловіків 30-35 років через свою медичну маску
райдужного забарвлення. Спочатку нападники наказали зняти маску. На запитання «чому»,
відповіли: «це символ ЛГБТ», після чого, один із них заприскав обличчя потерпілої перцевим
балончиком.
Індикатори упередженості:
Напад стався через райдужну маску потерпілої.
Додаткова інформація:
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3.
Кейс 2013
Дата інциденту:
11.01.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
Серед дня 23-річний потерпілий піддався нападу з боку невідомого чоловіка у трамваї, в якому
вони разом їхали. Спочатку нападник пильно дивився на потерпілого, помітив його накрашені
нігті, нагнувся до нього зірвав медичну маску і почав ображати гомофобною лайкою, провокуючи
конфлікт: "Ты мужик или баба?", "ну, если у тебя ногти накрашены, значит, ты и в жопу ебаться
любишь? Так давай я тебя тоже выебу, пидар!", на що потерпілий відповів: "Если тебе не
нравится, как я выгляжу, иди на хуй". Після цього нападник вдарив потерпілого у обличчя.
Після цього почали реагувати інші пасажири – відтягувати нападника. Трамвай зупинився і за
допомогою водія, нападника вивели геть.
Індикатори упередженості:
Гомофобна лайка нападника.
Додаткова інформація:

4.
Кейс 2024
Дата інциденту:
20.03.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
20-річний потерпілий познайомився через сайті гей-знайомств bluesystem з двома чоловіками
(десь 28 і 35 років) для сексу та запросив їх серед ночі до себе додому. Там вони напали на нього,
розділи і зв’язали. Сказали, що зараз будуть робити його «нормальним». Погрожуючи ножом,
написали маркером на лобі образливі слова «люблю сосать» і «шлюха», а також увімкнули камеру
та вимусили говорити про свою сексуальну орієнтацію та обіцяти «виправитися».
Із заяви потерпілого до поліції: «я сказав те що вони хотіли, а саме: що я сплю з чоловіками, сплю
за гроші, яким спортом займюся, як звати мене і маму, зверталися до мами, погрожували
провести голим і з надписами на обличчі по будинку. На відео була також і моя особиста
інформація: мої ПІБ та моєї мами. Сказали якщо звернуся до поліції або не виправлюсь то це відео
буде в інтернеті. Після цього вони почали копатись в моєму телефоні, погрожували запустити
прямий ефір в соцмережах. Після цього вони почали запитувати як я буду оплачувати їхні
«послуги» за те, що вони допомагають мені стати «нормальним». Я запропонував ноутбук але
вони відмовились і почали в телефоні шукати друзів які можуть скинути мені гроші та видалили
всю інформацію про себе з мого телефона. Після цього один сів за стіл і почав розглядати мій
гаманець та сфотографував мій паспорт, а інший сів поряд зі мною на ліжко, поклав ніж між нами і
почав запитувати про телефон: скільки він коштує та інше. Я в цей час почав розв‘язувати ремінь,
коли в мене вийшло, я схопив ніж і сподівався вибігти з квартири. Вони схопили мене і почали
душити, але злякались, що я схопив ніж - сказали, що я «неадекватний» і що в них діти та пішли». У
потерпілого зникли гроші із гаманця та деякі цінні речі.
Потерпілий викликав поліцію, але ставлення з боку працівників слідчо-оперативної групи, яка
прибула за викликом, було непрофесійним (не бажали оформлювати злочин) та
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дискримінаційним (глузування щодо сексуальної орієнтації). Втім потерпілий подав заяву про
злочин до Солом’янського райвідділку поліції, але там нічого не було зроблено для розслідування.
Потерпілий пожалкував, що звернувся до поліції та не захотів надалі продовжувати тяганину з
розслідуванням.
Індикатори упередженості:
Знайомство через гей-сайт. Гомофобний характер образ.
Додаткова інформація:

5.
Кейс 2027
Дата інциденту:
24.03.2021
Місце інциденту:
м. Коростень, Житомирська обл.
Джерело інформації:
Потерпіла
Опис інциденту:
Пізно ввечері 24-річна потерпіла поверталася додому. Вже недалеко від будинку їй зустрілася
компанія молодих хлопців. Вони попросили у неї сигарету. Один з них крикнув: "Гей, почекай, ти
хлопчик чи дівчинка?", Другий крикнув: "лесбуха зараз тебе наздоженемо і отпіздимо". Вони
наздогнали її, оточили і почали ображати щодо її зовнішнього вигляду, що вона схожа на хлопчика
і про її орієнтацію. Один смикнув потерпілу за рюкзак, вона впала (фізичний наслідків немає), але
швидко піднялася і почала їм кричати, що викличе поліцію - дістала телефон, зробивши вигляд, що
викликає поліцію. Один з хлопців, сказав своїм: "нехай тусить кінчена лесбіянка" і вони пішли, ще
щось кричали.
Індикатори упередженості:
Гомофобні образи.
Додаткова інформація:

6.
Кейс 2033
Дата інциденту:
03.04.2021
Місце інциденту:
Село в Обухівському р-ні Київської обл.
Джерело інформації:
Поліція Київської обл.: https://kv.npu.gov.ua/news/106926-vbivstvo/policzejski-kijivshhinizatrimali-cholovika-za-vbivstvo-znajomogo/
ЗМІ: https://podrobnosti.ua/2396500-nozh-v-spinu-vmesto-seksa-pod-kievom-malchik-povyzovu-zarezal-klienta-video.html
Опис інциденту:
41-річний мешканець столиці познайомився в Telegram-каналі для ЛГБТ з 25-річним хлопцем і
домовився з ним про інтимну зустріч за 500 грн. Свого нового знайомого він запросив до себе на
дачу. Уже перебуваючи в гостях, хлопець передумав займатися сексом. Він взяв до рук металеву
викрутку, яка була на кріслі, та наніс численні удари в область голови і тіла господаря. Потім
лиходій знайшов кухонний ніж та завдав ще близько 5 ударів по тілу потерпілого. Від отриманих
тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. Після цього зловмисник узяв грошима убитого, його
мобільний телефон і втік. Вбивцю затримали, за місцем його проживання в столиці правоохоронці
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вилучили викрадені речі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п.6 ч.2 ст.115
(Умисне вбивство з корисливих мотивів) ККУ.

Затриманий зловмисник.
Індикатори упередженості:
Знайомство на гей-ресурсі для одностатевого сексу.
Додаткова інформація:

7.
Кейс 2035
Дата інциденту:
06.02.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:

38-річний потерпілий познайомився з хлопцем «Діма, 25 років» у мобільному додатку для гейзнайомств «Хорнет» і домовився про зустріч.

Фото зловмисника із «Хорнет».
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Вони зустрілися біля дому потерпілого у Подільському р-ні. «Діма» був на машині і запропонував
поїхати випити кави. В якомусь місці до них в автівку підсили двоє інших учасників злочинного
угрупування і вони разом направилися в бік лісосмуги за Кільцевою дорогою. Погрожуючи ножом
(приставивши до шиї потерпілого), вони заволоділи його майном (мобільний телефон і каблучка
загальною вартістю понад 8000 грн.), після чого злочинці висадили потерпілого у лісі та зникли.
Згодом двоє із цього злочинного угруповання, включаючи «Діму», були затримані – відкрито
провадження за статтею «розбій»; справа на час складання кейсу передана до Подільського
районного суду столиці.
Індикатори упередженості:
Під час злочину нападники говорили, що спеціально вибирають жертв для пограбування серед
геїв тому що ті нікуди не будуть скаржитися. Гомофобний характер образ.
Додаткова інформація:

8.
Кейс 2037
Дата інциденту:
12.02.2021
Місце інциденту:
Мережа Інтернет
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
21-річний потерпілий піддався шантажу і вимаганню з боку невідомих осіб у мережі Інтернет
через свою сексуальну орієнтацію та рід занять – він підробляє гей-моделлю на сайті веб-камер.
Зловмисникам вдалося зібрати персональну інформацію про нього, місце його проживання та
батьків тощо. Вони вимагали у нього великі гроші щоби не розповсюдити її. Потерпілий
заблокував їх та був вимушений зробити камін-аут перед батьками.
Індикатори упередженості:
Жертва була обрана зловмисниками через свою сексуальну орієнтацію.
Додаткова інформація:

9.
Кейс 2039
Дата інциденту:
08.04.2021
Місце інциденту:
м. Миколаїв
Джерело інформації:
Потерпіла громадська організація:
https://www.facebook.com/Association.LiGA/posts/4129498633740734
https://www.facebook.com/Association.LiGA/posts/4141326255891305
Опис інциденту:
На електронні адреси громадської організації «Асоціація ЛГБТ «ЛІГА» та низки миколаївських ЗМІ
надійшов анонімний лист, у якому невідомі погрожували «підірвати» офіс організації. Аноніми
додали, що зроблять це вдень, коли буде «найбільше свідків», а тих, хто їм завадить – начебто
«спалять» у їх будівлях, так як знають де кожен із них (представників спільноти) живе.
Була викликана поліція та спеціальні служби. Огляд приміщення не вияв ознак наявності
вибухових пристроїв. За фактом погроз було відкрите кримінальне провадження за статтею
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«Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують
загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками».
Індикатори упередженості:
Погрози ЛГБТ організації.
Додаткова інформація:

10.
Кейс 2042
Дата інциденту:
09.03.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
18-річний потерпілий разом ще з двома друзями пізно ввечері прогулювався столичним районом
Оболонь. Біля ТЦ «Смарт Плаза» до них підійшла група нетверезих агресивних хлопців 16-20 років
(5-6 осіб), на вигляд «гопніки», стали чіплятися. Найбільший інтерес викликав потерпілий доглянутим зовнішнім виглядом, деякою манерністю. Його стали задирати, стали проявляти щодо
нього гомофобію («какая классная соска, я бы выебал», «какая сучка») і вести себе, з його слів,
вкрай бридко. Зверталися до нього, як до дівчини, хапали за куртку, ображали, принижували. При
цьому намагалися навмисно відокремити від друзів. Раптово один з нападників ударив
потерпілого кулаком в область скроні. Зі слів потерпілого, він відчував, що його хочуть
«зґвалтувати з метою покарати за гомосексуальну орієнтацію». Потерпілий і його друзі сховалися в
таксі, яке було поруч.
Індикатори упередженості:
Гомофобні образи.
Додаткова інформація:

11.
Кейс 2045
Дата інциденту:
26-30.04.2021
Місце інциденту:
Мережа Інтернет.
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
26 квітня 41-річний потерпілий, мешканець невеликого селища на Львівщині, познайомився на
сайті гей-знайомств «Блюсістем» з хлопцем (було заявлено, що йому 24 роки). Спілкування
відбувалося через телефон і Вайбер. Вони обмінялися деякою персональною інформацію,
включаючи фото обличчя і інтимні світлини. Невдовзі новий знайомий переслав потерпілому всі
його акаунти з реальною персональною інформацією та зв'язками з інших соцмереж і зажадав
спочатку 5000 грн., а потім ще 15000 грн., щоби не поширити інформацію про сексуальну
орієнтацію потерпілого за його соцзв'язками, а також налякав, що йому 17 років і батько піде
писати заяву до поліції. Наляканий аутінгом потерпілий був вимушений заплатити ці гроші. Але
через декілька днів здирник продовжив вимагання. Потерпілий звернувся за допомогою до
Центру «Наш світ» - була надана порада не платити і заблокувати зловмисника, що потерпілий і
зробив. Заяву до поліції він писати не захотів.
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Індикатори упередженості:
Пошук жертви для вимагання на спеціалізованому гей-сайті.
Додаткова інформація:

12.
Кейс 2046
Дата інциденту:
11-14.05.2021
Місце інциденту:
Мережа Інтернет
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
21-річний військовослужбовець із Києва познайомився в Телеграмі з хлопцем для інтимної зустрічі
та обмінявся з ним деякою персональною інформацією. Невдовзі новий знайомий почав вимагати
у потерпілого гроші (5000 грн.) щоби інформація про його сексуальну орієнтацію не попала
рідним, знайомим та за місцем служби.
Індикатори упередженості:
Шантаж через сексуальну орієнтацію.
Додаткова інформація:

13.
Кейс 2049
Дата інциденту:
16.05.2021
Місце інциденту:
м. Біла Церква, Київська обл.
Джерело інформації:
Потерпіла
Опис інциденту:
34-річна потерпіла разом зі своєю дитиною немовлям проживала разом зі своєю матір’ю та її 55річним співмешканцем. Неодноразово у них виникали конфлікти через гомофобію матері та її
співмешканця. Мати і її співмешканець під час чергового гомофобного скандалу накинулися на
потерпілу в її кімнаті та побили її, а також відібрали її телефон, налякавши при цьому дитину
потерпілої.

Побої потерпілої
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Згодом мати опублікувала у Фейсбуці приватні світлини потерпілої та її партнерки з гомофобним
коментарем. Цю інформацію вона отримала, зламавши телефон потерпілої, яким вона заволоділа
незаконним шляхом.
Індикатори упередженості:
Гомофобний характер образ.
Додаткова інформація:

14.
Кейс 2050
Дата інциденту:
22.05.2021
Місце інциденту:
м. Дніпро
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
Пізно ввечері у центрі міста четверо нетверезих молодиків 20-24 років напали на 46-річного
потерпілого і його 17-річного друга через їхній яскравий вигляд (одяг, зачистки, макіяж). Потерпілі
хотіли сховатися у «маршрутці», яка була неподалік, пасажири і водій намагалися їм завадити,
через що молодший потерпілий зазнав декілька ударів по голові від нападників.
Індикатори упередженості:
Гомофобні висловлювання нападників, зокрема «Вы чего так вырядились, пидоры?».
Додаткова інформація:

15.
Кейс 2053
Дата інциденту:
05.04.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпіла
Опис інциденту:
19-річна трансґендерна потерпіла з подругою винаймали кімнату у приватному будинку. Ввечері
55-річний власник будинку запросив потерпілу з подругою «посидити» разом. Вже після півночі
нетверезий чоловік став домагатися потерпілу, яка вслід за подругою намагалася піти спати. Він
почав хапати її, повалив на диван та навалився всім тілом, став мацати між ніг та по стегнах.
Говорив, що зробить з нею все, що захоче. В якийсь момент потерпілої вдалося вирватися від
нього – вона вибігла за двір та викликала поліцію. Весь час, поки не приїхав патруль, потерпіла
роздягнута була вимушена чекати на холоді, боячись зайти всередину.
Індикатори упередженості:
Її зовнішній вигляд – як справжня дівчина. При цьому нападнику було відомо, що за документами
це чоловік.
Додаткова інформація:

16.
Кейс 2055
Дата інциденту:
23.04.2021
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Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
45-річний потерпілий гуляв зі своїм другом уздовж оз. Вербне. Потерпілий є гендерфлюїдною
людиною та був у жіночому вигляді: жіноча одежа, перука. О 16:35, коли вони сиділи на лавці біля
води, до них підійшли двоє чоловіків 30-35 років та стали знущатися з потерпілого щодо його
вигляду, ображати його у зв’язку із сексуальною орієнтацію та демонструвати непристойні жести
сексуального характеру. Потім один із нападників зірвав з потерпілого жіночу перуку та вдарив
його у праве вухо, від чого потерпілий впав на землю та вдарився обличчям. Нападник жбурнув
перуку у воду, після чого вони пішли.
Потерпілий та його друг подали заяви до Оболонського райвідділу столичної поліції, але з ними
після цього ніхто не зв’язувався.
Індикатори упередженості:
Гомофобний характер образ та невдоволеність жіночим образом потерпілого.
Додаткова інформація:

17.
Кейс 2057
Дата інциденту:
25.05.2021
Місце інциденту:
м. Львів
Джерело інформації:
Потерпіла
Опис інциденту:
Лесбійська пара 36 і 26 років зазнали нападу і отримали побої від 56-річного батька молодшої із
них, коли вони знаходилися вдома у молодшої із жінок.

Причиною батьківської люті стало його гомофобне ставлення до дівчат.
Індикатори упередженості:
Гомофобний характер образ нападника.
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Додаткова інформація:

18.
Кейс 2058
Дата інциденту:
01.05.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
Ввечері, коли 38-річний повертався до дому, у під’їзді його зустрів сусід (близько 30 років) та почав
погрожувати ножом, ображати, в т.ч. у зв’язку із сексуальною орієнтацію. На запитання «навіщо
йому ніж», відповів: «щоби вскрити тебе». Потерпілому вдалося проскочити до своєї квартири, де
він і сховався. Сусід продовжував стояти під дверима та погрожувати (див. фото нижче).

Потерпілий викликав поліцію, але патрульні відмовилися затримувати зловмисника, мотивуючі
свою відмову тим, що той «просто показав ніж і нікому ним не погрожував».
Індикатори упередженості:
Гомофобний характер образ: "ти не мужик, ти навіть не сидів”, “я тобі голову зламаю”, на питання
для чого йому ніж, відповів “щоб тебе розкрити”, “чим ви там займаєтеся, ви гомофіли?“.
Додаткова інформація:
Потерпілий проживає з партнером, тож загроза була для них обох.

19.
Кейс 2060
Дата інциденту:
29.05.2021
Місце інциденту:
м. Одеса
Джерело інформації:
Потерпіла громадська організація «ЛГБТ Асоціація «ЛІГА»
Опис інциденту:
О 21:50 семеро бойовиків гомофобного угруповання «Традиція і порядок» («ТіП») здійснили напад
на приміщення офісу ЛГБТ -організації «ЛІГА»: каміннями побили вікна у офісі організації і
сусідньому офісі, а також пошкодили камеру спостереження.
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Індикатори упередженості:
ЛГБТ Спрямованість організації, на яку було скоєно напад та певний бекграунд у відносинах «ТіП» і
«ЛІГА».
Додаткова інформація:
Незважаючи на те, що нападники були у масках, двох із них вдалося ідентифікувати. Ними
виявилися:
Ілля Попков, лідер одеського осередку «ТіП» (по характерній сумці)

І. Попков
11

та хлопець на прізвисько «Жан»

«Жан»
Обидва нападника були помічені в той же день під час нападу на захід іншої ЛГБТ організації –
«Інсайт», який ті проводили в Одесі (див. кейс 2103).

20.
Кейс 2103
Дата інциденту:
29.05.2021
Місце інциденту:
м. Одеса
Джерело інформації:
Потерпіла громадська організація «Інсайт».
Опис інциденту:
О 19:00 на захід ЛГБТ організації «Інсайт», що мав відбутися в одному із одеських готелів, завітали
близько 30 прибічників гомофобного угрупування «Традиція і порядок» («ТіП») на чолі з
керівником одеського підрозділу «ТіП» Іллею Попковим. Вони зайняли весь простір, чим зірвали
запланований захід. Організатори були вимушені евакуювати учасників і учасниць заходу через
інший вихід. Таким чином, організатори і організаторки заходу зазнали моральних і матеріальних
збитків.
Крім цього, «ТіП» на ультраправому телеграм-каналі «Катарсіс» оголосив про пошук персональної
інформації і згодом виклав телефон одного із спікерів заходу, через що той зазнав погроз та був
вимушений деякий час переховуватися, побоюючись повертатися додому.
Викликана поліція відмовилася виконувати свої обов’язки щодо встановлення порядку та
відновлення зірваного заходу, а згодом не внесла відомості із поданої організаторками заяви до
ЄРДР.
Індикатори упередженості:
Гомофобна спрямованість діяльності «ТіП» та попередні гомофобні напади цього угрупування.
Вони прийшли цілеспрямовано зірвати ЛГБТ захід.
Додаткова інформація:
Пізніше ці же нападники розтрощили одеський офіс іншої ЛГБТ організації (див. кейс 2060).
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В той же день «ТіП» здійснив напад ще на один захід «Інсайту» у Києві (див. кейс 2061).

21.
Кейс 2061
Дата інциденту:
29.05.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпіла громадська організація «Інсайт».
ЗМІ: https://hromadske.ua/posts/tradiciya-i-poryadok-zirvala-zahodi-lgbt-aktivistiv-u-kiyevi-ta-odesistolichna-policiya-vidmovilasya-prijmati-zayavu
Опис інциденту:
Ввечері близько 30 молодиків із ультраправого угрупування «Традиція і порядок» («ТіП») у масках
і балаклавах здійснили напад на закритий ЛГБТ захід, який проводила організація «Інсайт» в
своєму київському культурному центрі. Вони увірвалися на територію, зайняли весь простір та
вимагали продовжувати захід, оскорбляючи організаторок і присутніх: "пидарасы, сидите дома",
"вам тут не место", "валите с нашей страны" и т.і. Деякі із них погрожували металевими кийками.
За хвилину до появи охорони і поліції вони пішли, пригрозивши повернутися іншого разу.

Поліція (Подільський райвідділ) довго відмовлялася приймати заяву, а потім вносити відомості
про злочин до ЄРДР.
Індикатори упередженості:
Гомофобна спрямованість діяльності «ТіП» та попередні гомофобні напади цього угрупування.
Вони прийшли цілеспрямовано зірвати ЛГБТ захід.
Гомофобні образи.
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Додаткова інформація:
ЄРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань.

22.
Кейс 2063
Дата інциденту:
27.05.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпілий, один із організаторів заходу.
Опис інциденту:
Ввечері група (близько 20 хлопців і дівчат) ультраправого угруповання «Соляріс» здійснила напад
на закритий кінопоказ документального фільму на ЛГБТ-тематику, який проходив в одному із
столичних закладів. Спочатку нападники гуртувалися на вулиці біля вікон залу, де проходив
кінопоказ, та вигукували гомофобні гасла. Потім розбили шибки та закидали приміщення
фаєрами, димовими шашками, а також заприскали перцевий газ.

Майже у всіх організаторів, гостей заходу та персоналу закладу були легкі опіки очей і тривалий
кашель від газу. У одного із відвідувачів пішла носом кров.
Індикатори упередженості:
Напад на ЛГБТ захід. Гомофобна риторика гасел.
Додаткова інформація:
Це був ЛГБТ «дебют» цього угрупування. Ні до, ні після цього нападу про «Соляріс» мало хто чув.

23.
Кейс 2064
Дата інциденту:
02.06.2021
Місце інциденту:
м. Чернігів
Джерело інформації:
Потерпіла
Опис інциденту:
Близько півночі на 19-річних хлопця і дівчину напали двоє нетверезих молодиків близько 20 років.
Через довге волосся потерпілого хлопця і коротку зачистку потерпілої дівчини їх сприйняли як геїв.
Нападники почали їх ображати, штовхати і нанесли декілька ударів по обличчям.
Індикатори упередженості:
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Гомофобна риторика нападників: «вы же пидорки. А вы знаете что с ними делают? Их пиздят! У
нас в обществе таких не принимают”.
Додаткова інформація:

24.
Кейс 2067
Дата інциденту:
05.06.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
Двоє геїв 24 і 17 років відпочивали на літній площадці одного із столичних кафе; поруч стояло троє
чоловіків 25-35 років у чорній воєнізованій уніформі. Між ними виник словесний конфлікт на ґрунті
гомофобії; потерпілих ображали: "педіки", "транси" і т.і. через їх зовнішній вигляд - фіолетові
волосся молодшого гея та одяг старшого. Потім один із нападників наблизився до них, закидав їх
їжею зі столу і забризкав перцевим газом, після чого компанія нападників зникла. Молодший
потерпілий втік, а старший зайшов у середину кафе, щоби викликати поліцію. Раптово нападники
повернулися до кафе та завдали декілька ударів по голові тому гею, що залишився і ще раз
заприскали його газом (від якого також постраждала працівниця кафе). Тільки після цього
нападники зникли остаточно.

Молодший потерпілий після нападу.
Індикатори упередженості:
Гомофобний характер образ. Зовнішній вигляд потерпілих.
Додаткова інформація:

25.
Кейс 2068
Дата інциденту:
20.06.2021
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Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
Серед дня невідомий чоловік (близько 35 років) побив 23-річного потерпілого через рожевий
колір його волосся прямо у під’їзді дому, де проживав останній (див. фото нижче).

Індикатори упередженості:
Зовнішній вигляд потерпілого Гомофобні образи: "ты чего так выглядишь?", "ты что, пидар?".
Додаткова інформація:

26.
Кейс 2072
Дата інциденту:
02.07.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
Між гей-парою, яка орендувала садовий будинок, і його власницею виник конфлікт на ґрунті
гомофобії і ВІЛ-фобії останньої (власниця незаконно і неодноразово проникала у приміщення,
яке здавала, та порпалася у приватних речах потерпілих). Під час конфлікту з одним із хлопців,
власниця нібито викликала поліцію. Через деякий час за парканом зупинилася автівка, і на
подвір’ї дійсно з’явився чоловік у поліцейській формі та з нагрудним знаком. Власниця будинку
розповіла йому про суть конфлікту та зажадала, щоби поліцейський, якого, виходячи з манери
спілкування, вона знала, "врозумив та викинув геть" небажаних орендаторів. Чоловік у формі
поліції завів потерпілого до будинку та жорстоко побив його (див. фото нижче), висловлюючи
образи щодо сексуальної орієнтації та ВІЛ-статусу потерпілого.
Центр «Наш світ» допоміг потерпілому подати заяву до поліції та зняти побої, а через місяць
численних невдалих спроб зв’язатися з дізнавачкою Дніпровського райвідділку столичної поліції,
надав адвоката. Після численних скарг і поданих клопотань нарешті вдалося допитати
потерпілого. На момент начала російської військової агресії, ніяких інших слідчих дій поліцією
вчинено не було.
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Індикатори упередженості:
Гомофобний і ВІЛ-фобний характер образ.
Додаткова інформація:

27.
Кейс 2073
Дата інциденту:
15.07.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
Серед дня, прогулюючись торгівельним центром, 26-річний потерпілий піддався гомофобним
образам і фізичному нападу з боку невідомих йому трьох хлопців 16-18 років, яких випадково
зустрів. Один з хлопців вдарив потерпілого по голові кулаком і після того як останній став
захищатися, двоє інших нападників також підключилися до бійки.
Індикатори упередженості:
Гомофобний характер образ: "ти підарас», «ти взагалі ніхто". Потерпілий вважає, що приводом для
гомофобної агресії був його яскравий вигляд: макіяж і ґендерно-неформальний одяг.
Додаткова інформація:

28.
Кейс 2078
Дата інциденту:
14.05.2021
Місце інциденту:
м. Миколаїв
Джерело інформації:
ЗМІ, поліція. свідки.
Опис інциденту:
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67-річний потерпілий познайомився у соціальній мережі з 29-річним хлопцем і запросив його до
себе додому, де молодик завдав йому чисельних ножових поранень, від яких той помер.
Зловмисника було затримано.
Індикатори упередженості:
Згодом з’ясувалося, що потерпілий належав до ЛГБТ спільноти. Враховуючи це, а також те, що
обставини знайомства повністю співпадають зі схемою знайомств зловмисників через інтернет з
геями з метою наживи, з великою вірогідністю можна припустити, що жертва була обрана саме
через свою сексуальну орієнтацію.
Додаткова інформація:

29.
Кейс 2079
Дата інциденту:
03.07.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпіла (трансґендерна особа).
Опис інциденту:
Ввечері 45-річна потерпіла «в жіночому образі» гуляла парком «Нивки». В якийсь момент вона
помітила, що за нею слідують двоє незнайомих чоловіків 20-25 років. Наздогнавши постраждалу,
вони стали принижувати її, говорити образливі речі сексуального характеру, насміхатися з
зовнішнього вигляду, макіяжу, погрожувати використати її сексуально. Після чого, один з них
завдав їй удар ногою в гомілку правої ноги, другий вдарив кулаком в живіт, постраждала впала і
закричала від болю.

Травма потерпілої.
Індикатори упередженості:
Гомофобний характер образ: «смотри, пидар нарядился», "пидар», "нахуй ты нарядился как тёлка,
урод?", "может ты хочешь у нас пососать? у кого ты сосёшь?", "нет, мы с пидаром не будем, но
можем обоссать".
Додаткова інформація:
Потерпіла та сам, що у кейсі 2055.
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30.
Кейс 2081
Дата інциденту:
10.05.2021
Місце інциденту:
м. Одеса
Джерело інформації:
Поліція: https://od.npu.gov.ua/news/grabizh/v-odesi-policzejski-zatrimali-dvox-prijizhdzhix-molodikivyaki-pograbuvali-mistyanina-u-vlasnij-kvartiri
Опис інциденту:
Познайомившись із 36-річним потерпілим в інтернеті, зловмисники напросилися до нього в гості, а
під час візиту побили й заволоділи двома мобільними телефонами та грошима. За кілька годин
вони були затримані.
Індикатори упередженості:
Враховуючи, що обставини знайомства повністю співпадають зі схемою знайомств зловмисників
через інтернет з геями з метою наживи, з великою вірогідністю можна припустити, що жертва
була обрана саме через свою сексуальну орієнтацію.
Додаткова інформація:

31.
Кейс 2082
Дата інциденту:
19.07.2021
Місце інциденту:
м. Городок, Львівська обл.
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
Вдень 19-річний ЛГБТ-блогер піддався нападу групи ультраправих підлітків на центральній площі
міста та був забризканий перцевим газом. Потерпілий викликав поліцію та написав заяву. Проте
відомості до ЄРДР внесені не були, заява не зареєстрована належним чином, а поліцейські
сказали, що не приймуть заяву, оскільки тілесних ушкоджень у нього нібито немає.
Індикатори упередженості:
Потерпілий неодноразово записував відео на підтримку ЛГБТ спільноти. Ультраправий Телеграмканал "Катарсис" загострював увагу саме на приналежності хлопця до ЛГБТ. На відео нападу
дівчина, яка була у компанії нападників та знімала відео, сказала: "Підарас".
Додаткова інформація:

32.
Кейс 2084
Дата інциденту:
26.07.2021
Місце інциденту:
м. Львів
Джерело інформації:
Потерпілі
Опис інциденту:
У ніч на 26 липня у центрі міста на проспекті Свободи Сергій та Максим читали вірші простонеба.
Група з п’яти невідомих осіб віком близько 20-25 років за ними спостерігала вже спочатку, коли
вони прийшли (це видно з камер відеоспостереження). Під час виступу Сергій назвав Максима
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"коханий друг", після цього все і почалось. Всі четверо нападників підійшли до хлопців та залили
газовим балончиком, кричали "підари" і почали з усієї сили бити. Удари були по голові та обличчю.
У Максима невідомий забрав телефон та гаманець. Сергій та Максим почали кричати, нападники
швидко втекли.

Потерпілі після нападу
Індикатори упередженості:
Гомофобні образи.
Додаткова інформація:

33.
Кейс 2085
Дата інциденту:
30.07.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
ЗМІ: https://www.bbc.com/ukrainian/news-58027016?fbclid=IwAR2X92jNKD4F06IoZgF4oxTEQSGIvv_VDBiJcac1ERWG06KOW2MTzmMJko
https://www.radiosvoboda.org/a/news-politsia-12-adminprotokoliv/31386274.html
Поліція: https://www.npu.gov.ua/news/masovi-zaxodi/u-kijevi-na-pravoporushnikiv-gromadskogoporyadku-pid-chas-masovix-zaxodiv-skladeno-administrativni-protokoli/
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Опис інциденту:
Вдень біля будівлі Офісу Президента України під посиленою охороною поліції розпочався
адвокаційно-розважальний ЛГБТ захід «РейвахПрайд», організаторами якого виступили декілька
українських ЛГБТ організацій. Декілька десятків прибічників ультраправих та консервативних
організацій зокрема, “Традиція і порядок”, “Братство”, “Основа майбутнього” (колишня «С14»)
намагалися прорвати поліцейський кордон та напасти на учасників і учасниць заходу,
застосувавши для цього сльозогінний газ. Під час нападу постраждало декілька правоохоронців.
Декілька нападників було затримано (див. фото нижче).

Індикатори упередженості:
Напад ультраправих організацій на ЛГБТ захід під гомофобними гаслами.
Додаткова інформація:
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34.
Кейс 2090
Дата інциденту:
05.08.2021
Місце інциденту:
м. Боярка, Київська обл.
Джерело інформації:
ЗМІ: https://zmina.info/news/meshkanczi-boyarky-prystavyly-do-gorla-nizh-cherez-uchast-v-akcziyi-napidtymku-lgbt/?fbclid=IwAR2VfsU2i7nDHWLn8LBvmseM8uC-J2VAHIhy70CoiET6Ha9o_DSGiahM-hk
Опис інциденту:
На ЛГБТ-активістку стався напад у під’їзді дому, де вона мешкає. Невідомій чоловік приставів їй до
горла ножа і сказав, що її попереджали, що вона “відповість за все”. Але в цей момент вийшов
хтось із сусідів і нападник втік. До цього потерпіла в соцмережах, а потім і через записку,
залишену у дверях її квартири отримувала погрози через свою участь в ЛГБТ акціях. У них від
дівчини вимагали припинити підтримувати ЛГБТ-людей та ходити на акції.
Індикатори упередженості:
Гомофобний характер погроз.
Додаткова інформація:

35.
Кейс 2092
Дата інциденту:
Останні числа травня 2021 р.
Місце інциденту:
м. Херсон
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
27-річний потерпілий орендував кімнату в приватному будинку у 50-річного господаря, який часто
зловживав алкоголем. Одного разу той доволі грубо спитав у потерпілого, чи він «підар»; сказав,
що він «сидів», тому знає, що потерпілий «підар». Також сказав: «або ти прибираєшся з мого
будинку, або я позову чоловіків, "яким ти будеш до вподоби". Потерпілий намагався втихомирити
власника будинку - він не хотів вночі шукати інше місце для проживання, тим паче, він сплатив за
місяць вперед, а грошей в нього не було. Потім господар його штовхнув, бив декілька разів
головою об стіну. Потерпілий зміг видертися та втекти, переночувати на лавці; частину своїх
власних речей він залишив в тому будинку.
Індикатори упередженості:
Гомофобний характер образ.
Додаткова інформація:

36.
Кейс 2093
Дата інциденту:
25.08.2021
Місце інциденту:
м. Херсон
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
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Вночі на вулиці 20-річний потерпілий став жертвою нападу гомофобної компанії гопників з його
району, яким було відомо про його гомосексуальність. Нападники його оточили та стали
знущатися: спочатку словами, потім один хлопець почав бити - він бив ногами по тілу і тоді, коли
потерпілий впав.
Індикатори упередженості:
Попередні гомофобні образи і погрози з боку членів цієї компанії.
Додаткова інформація:

37.
Кейс 2101
Дата інциденту:
24.08.2021
Місце інциденту:
м. Маріуполь
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
Увечері 20-річний потерпілий із компанією друзів відпочивав в центрі міста. До них підійшла
компанія хлопців 16-20 років (дівчата із компанії потерпілого знали когось із цих хлопців). Через
деякий час вони звернули увагу на потерпілого і стали образливо поводитися через його
сексуальну орієнтацію (очевидно, вона була їм відома). Слово за слово, почалося застосування
фізичного насильства. Потерпілий почав тікати, але його наздогнали і почали бити ногами та
руками, навіть коли потерпілий впав. Після цього нападники втекли. У наступні дні потерпілому на
Вайбер приходили погрози фізичної розправи з незнайомих номерів.
Індикатори упередженості:
Гомофобний характер образ: «підар», «заднєпріводной», щось на рахунок «робочих вуст»…
Додаткова інформація:

38.
Кейс 2107
Дата інциденту:
29.08.2021
Місце інциденту:
Мережа Інтернет
Джерело інформації:
Праворадикальний телеграм канал «Катарсис» https://t.me/catars_is
Опис інциденту:
На праворадикальному телеграм каналі «Катарсис» невідомими було опубліковане приватне
відео інтимного характеру, участь в якому беруть двоє ЛГБТ активістів. Відео було отримане
протизаконним шляхом, а його публікація у відкритому доступі порушує статтю 182 Кримінального
кодексу України щодо порушення права на приватність. Поки воно не було видалене остаточно,
його встигло подивитися декілька тисяч користувачів.
Індикатори упередженості:
Отримання цього відео і його публікація були зроблені із гомофобних мотивів з метою
дискредитації ЛГБТ активістів, про що говорилося у відповідному дописі каналу (див. фото
нижче).
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Додаткова інформація:

39.
Кейс 2109
Дата інциденту:
05.10.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
35-річний потерпілий познайомився з хлопцем через інтернет та домовився про зустріч у центрі
міста. Вони прогулялися і вже збиралися розходитись. Їм залишалося перетнути проїжджу частину
через пішохідний перехід біля Бессарабського ринку. "Зелений" на світлофорі для них спливав і
вони зупинилися дочекатися наступного. Раптом на них ззаду наскочили четверо хлопців 15-20
років у спортивному одязі на електросамокатах. Засмучені тим, що їм не вдалося через
потерпілого та його знайомого проскочити на "зелений", вони стали словесно висловлювати своє
невдоволення, зокрема тим, що втрачають через них гроші за прокат самокатів. Коли потерпілий
обернувся, один із них запитав: "Що, страшно, підари?", після чого почалася словесна суперечка.
Після цього всі четверо напали на потерпілого (його новий знайомий швидко втік): завдали йому
три удари в голову і забризкали з газового балончика. Один із перехожих підійшов і повідомив, що
викликав поліцію, після чого нападники втекли.
Індикатори упередженості:
Гомофобні образи нападників. Потерпілий вважає, що приводом для вияву гомофобії могла бути
фемінна зовнішність і деяка манерність його нового знайомого.
Додаткова інформація:
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40.
Кейс 2111
Дата інциденту:
05.10.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпіла
Опис інциденту:
Серед дня 36-річна потерпіла (небінарна особа) та її 37-річний партнер зазнали нападу з боку двох
молодих чоловіків 20-25 років, коли прогулювалися набережною Дніпра. Приводом для нападу
стала райдужна стрічка на рюкзаку потерпілої. Нападники побили потерпілих та забризкали очі
перцевим газом, вимагали зняти стрічку. Побиття припинилося лише після втручання перехожих.
Індикатори упередженості:
Гомофобні образи нападників.
Додаткова інформація:

41.
Кейс 2116
Дата інциденту:
11.09.2021
Місце інциденту:
м. Сєверодонецьк, Луганська обл.
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
28-річний Антон почав з серпня винаймати квартиру. В тому же під’їзді винаймали квартиру троє
чоловіків 25-30 років. В один із перших днів, коли він прогулювався із собачкою, він почув, як ті
хлопці насміхалися та ображали його у зв’язку з його сексуальною орієнтацією: "эй пидор ты
живешь с собачкой?!", "не гуляй так поздно, а то получишь пизды!"
11 вересня біля 22:00 Антон вийшов із під’їзду, щоби вигуляти собачку, і на лавці побачив двох із
тих хлопців, які ображали його раніше. Вони сказали щось образливе і гомофобне на його адресу
(що саме він не запам’ятав) та плюнули йому у слід. Коли він пройшов далі, побачив, що вони
йдуть за ним. Там було темно і Антон поспішив на більш освітлене місце. Тут до нього підбігає
високий хлопець і вдаряє його у груди, від чого Антон впав навзнак. Коли він намагався піднятися,
той же хлопець штовхнув його ще раз, після чого обидва нападника почали ображати його:
"пидор", "попался голубой", "это тебе первое предупреждение, лучше убирайся от сюда со своей
собакой". Другий нападник тим часом схопив тварину за поводок та почав з силою смикати, від
чого та почала голосно верещати. В цей момент повз шов якийсь перехожий, який став говорити,
щоби вони відпустили потерпілого та його собаку, або він викличе поліцію, після чого вони пішли,
ображаючи ще й того перехожого. Антону здалося, що вони були п’яні.
Потерпілий був вимушений раптово залишити цю квартиру.
Індикатори упередженості:
Гомофобні образи.
Додаткова інформація:

42.
Кейс 2121
Дата інциденту:
14.10.2021
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Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпіла
Опис інциденту:
Вдень під час маршу на честь Дня захисників і захисниць України, який проходив у центрі столиці,
на 27-річну ЛГБТ активістку, яка брала в ньому участь, скоїв напад ще один учасник цього заходу,
який належав до ультраправих (був у колоні «Нацкорпусу») – він впізнав її як ЛГБТ активістку та
заприскав перцевим газом. Спочатку він зажадав, щоби вона залишила захід, пригрозивши
застосувати газ, але вона відмовилася…
Індикатори упередженості:
Потерпіла – відома в правих чатах ЛГБТ-активістка
Додаткова інформація:

43.
Кейс 2126
Дата інциденту:
26.11.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
ЗМІ:
https://hromadske.ua/posts/ultrapravi-vlashtuvali-pogrom-u-bari-hvilovij-na-podoli-rozbili-vikna-inapali-na-ohoronu
https://babel.ua/news/73413-pravoradikali-roztroshchili-vikna-u-hvilovomu-na-podoli-ta-napravilis-ubik-klubiv-k41-ta-closer
https://lb.ua/society/2021/11/26/499599_kiievi_grupa_molodikiv_rozgromila.html
https://nv.ua/kyiv/bar-hviloviy-postradal-ot-napadeniya-pravoradikalov-kievlyane-sobirayutsya-naprotest-novosti-kieva-50198932.html
Потерпілий:
https://www.facebook.com/641796115948024/posts/4436498759811055/?d=n
Поліція: https://kyiv.npu.gov.ua/news/xuliganstvo/za-faktom-xuliganskix-dij-v-odnomu-iz-barivstolichnogo-podolu-slidchi-rozpochali-kriminalneprovadzhennya/?fbclid=IwAR21UakJP_Tvwrx4OgHpLJTGk0Yq1Jbb0nw886v3fJwWYY9_pWtfxpHa7Tc
Опис інциденту:
Ввечері близько 30 молодиків у масках увірвалися на територію дружнього до ЛГБТ бару
«Хвильовий», що на столичному Подолі, потрощили меблі і вікна, залили відвідувачів
сльозогінним газом та побили охоронців. Вони вигукували гомофобні лозунги «смерть ЛГБТ»,
«ЛГБТ-шна пітушарня повинна здохнути» і т.і.
Поліція затримала декількох із нападників, які виявилися неповнолітніми. Жодна із ультраправих
організацій не взяла на себе відповідальність за напад, але «витягувати» затриманих із
Подільського райвідділку приїхав очільник ультраправої організації «Основа майбутнього»
(колишня «С14») Євген Карась.
Фото після нападу див. нижче.
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Індикатори упередженості:
Гомофобні вигуки нападників: «смерть підарам», «white power», «достанем пидарасов», «Смерть
ЛГБТ», «ЛГБТ-шна пітушарня повинна здохнути».
Також "Хвильовий" є ЛГБТ френдлі місцем.
Додаткова інформація:
Аналогічному нападу «Хвильовий» піддався також 06 листопада 2021 р. – тоді нападники
залишили на стені гомофобні написи. Таки же напади були скоєні праворадикалами у той самий
період ще на декілька подільських закладів під надуманими лозунгами боротьби з наркоманією і
розпустою.

44.
Кейс 2127
Дата інциденту:
27.11.2021
Місце інциденту:
м. Хмельницький
Джерело інформації:
Потерпіла
Опис інциденту:
18-річна трансґендерна дівчина відпочивала в одному із місцевих барів, познайомилася з
барменом і його знайомим, одним із відвідувачів, яким розповіла про свою ґендерну ідентичність.
Близько 06:00 ранку вона вийшла з бару і викликала таксі. Очікуючи таксі, вона спробувала
закурити і дістала запальничку, на яку натиснула. У цей самий момент цей чоловік, з яким вона до
того познайомилася, підійшов зі спини та натиснув на газовий балончик. У неї загорілися волосся
та обличчя. Саша спустилася на підлогу, намагаючись загасити полум'я. У цей час нападник знову
підійшов та пшикнув балончиком, щоб знову з'явився вогонь та волосся згоріло більше.
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Потерпіла після нападу
Індикатори упередженості
Потерпіла - трансґендерна особа, і про це в ту ніч дізнався нападник.
Додаткова інформація:

45.
Кейс 2129
Дата інциденту:
24.11.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпілий.
Поліція: https://kyiv.npu.gov.ua/news/rozbijnij-napad/u-kijevi-pravooxoronczi-zatrimali-trox-cholovikivza-rozbijni-napadi-na-kiyan/
Опис інциденту:
30-річний потерпілий познайомився на сайті гей-знайомств з хлопцем, який запросив його до себе
до дому. Там на потерпілого накинулося ще двоє чоловіків та надів на нього кайданки,
погрожуючи пістолетом і розголосом інформації про сексуальну орієнтацію, стали вимагати у
нього гроші та паролі від банківських карток. Отримав все, що було можливо, його відпустили.
Потерпілий одразу звернувся до поліції. Лише там він дізнався, що в цей же час, коли він був в
орендованій грабіжниками квартирі, там в іншій кімнаті знаходився ще один потерпілий від такого
роду знайомств, який теж був пограбований. Обидва хлопця подали заяви до поліції, а невдовзі на
місці нового злочину банду було затримано (див. фото нижче).
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Банда зловмисників
Індикатори упередженості:
Знайомство з потерпілими через сайт гей-знайомств.
Зловмисники представлялися послідовниками відомого у минулому гомофобного злочинного
угрупування «Окупай-підофіляй» і говорили, що хочуть у такий спосіб виправити орієнтацію
потерпілих.
Додаткова інформація:

46.
Кейс 2130
Дата інциденту:
12.12.2021
Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Потерпіла: https://www.facebook.com/herzmarinaherz/posts/1600130483657202
Опис інциденту:
Біля 17:00 стався напад на ЛГБТ активістку Маріну Герц біля м. Арсенальна. Постраждала разом зі
своєю дівчиною йшли на виставку, по дорозі зупинилися, щоб поцілуватись. В цей момент Марина
відчула бризки на обличчі, але больові прояви були відчутні не одразу. Дівчата озирнулися,
побачили невідомого чоловіка, який тікав від них в натовп. Потім з'явився пекучий біль на шкірі і в
оці (це був антисептик), Марина не могла відкрити око через гострий біль. Дівчата звернулись до
аптеки, щоб промити око і купили очні краплі. Це полегшило біль, але він не пройшов ще декілька
днів.

Індикатори упередженості:
Напад стався під час поцілунку дівчат.
Додаткова інформація:
29

47.
Кейс 2131
Дата інциденту:
11.12.2021
Місце інциденту:
м. Львів
Джерело інформації:
Потерпілі: https://www.facebook.com/herzmarinaherz/posts/1600130483657202
ЗМІ: https://zmina.info/news/u-lvovi-kilka-desyatkiv-pravoradykaliv-namagalys-zirvaty-kvirvechirku/?fbclid=IwAR31Yso3Gab5dFYiYACXU9gS9JUMcXQwQDG5zsDuFF6xf25vQ2lgqmQ0TpQ

Опис інциденту:
Пізно ввечері та в ночі група молодиків (десь 20-40 людей) 16-25 років (дехто з них були
ідентифіковані як футбольні фанати «Ультрас Карпати») блокувала проведення ЛГБТ вечірки, яка
мала відбутися у нічному клубі «Club151», та вимагали її скасування. Вони блокували вхід до
приміщення та погрожували фізичною розправою відвідувачам і охороні закладу (див. фото
нижче). Після приїзду поліції нападники перемістилися на сусідні вулиці, де також намагалися
нападати на відвідувачів вечірки.

Індикатори упередженості:
Напад на ЛГБТ захід.
Додаткова інформація:
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48.
Кейс 2134
Дата інциденту:
05.09.2021
Місце інциденту:
м. Херсон
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
17-річний потерпілий неодноразово піддавався цькуванню та фізичному насиллю з боку певної
компанії підлітків «з району», серед яких були його однокласники і знайомі із соцмереж, яким
було відомо про сексуальну орієнтацію потерпілого (він це не приховує).
Цього разу близько півночі група із 6 хлопців 15-17 років (на вигляд «ультрас-гопніки») перестріли
його у районі, де він мешкає, оточили його, ображали у зв’язку з його зовнішнім виглядом та квірідентичністю та побили; били ногами навіть коли він впав.
Індикатори упередженості:
Порушникам була відома інформація про сексуальну орієнтацію потерпілого.
Гомофобний характер образ.
Яскравий зовнішній вигляд потерпілого.
Додаткова інформація:

49.
Кейс 2140
Дата інциденту:
14.12.2021
Місце інциденту:
м. Коростень, Житомирська обл.
Джерело інформації:
Потерпіла
Опис інциденту:
Ввечері дві дівчини-лесбійки 24 і 21 року вийшли прогулятися містом та зайшли на стадіон
«Локомотив», як до безлюдного місця. Вони тримали одна одну за руки та цілувалися. В цей час ізза трибун вийшло троє хлопців 18-23 років на підпитку. Вони підійшли з образами щодо
сексуальної орієнтації дівчин, побачивши їхні стосунки; почали штовхати на наносити удари по
обличчу старшої, вибили із рук телефон, по якому вона намагалася викликати поліцію, та повалили
її на землю. Тут молодша дівчина голосно закричала та почала кликати по допомогу. Це злякало
нападників і вони пішли.
Індикатори упередженості:
Порушники побачили, що між дівчинами був інтимний зв’язок.
Можливо, маскуліний вигляд старшої дівчини – спочатку вони запитали, чи не хлопець вона.
Додаткова інформація:

50.
Кейс 2141
Дата інциденту:
Десь 10 березня 2021 (точну дату потерпілий не пам’ятає).
Місце інциденту:
м. Херсон
Джерело інформації:
Потерпілий
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Опис інциденту:
Близько 23:00 група із 4 хлопців, віком від 15 до 17 років зустріли потерпілого біля Аграрного
університету (в р-ні де він і вони мешкають) та жорстоко побили його через його сексуальну
орієнтацію – вони були невдоволені тим, що він виставляє у мережі «Тік-Ток» свої відео з
накрашеними віями і губами.

Індикатори упередженості:
Його ображали "підором", намагались зробити нормальним, "наказували" за те, що виражає себе
через не той одяг та "жіночі" речі.
Додаткова інформація:
Той самий потерпілий і деякі із порушників, що у кейсі 2134.
17-річний потерпілий неодноразово піддавався цькуванню та фізичному насиллю з боку певної
компанії підлітків «з району», серед яких були його однокласники і знайомі із соцмереж, яким
було відомо про сексуальну орієнтацію потерпілого (він це не приховує).

51.
Кейс 2143
Дата інциденту:
Середина травня 2021
Місце інциденту:
м. Херсон
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
Цього разу формальним приводом для побиття потерпілого з боку тієї самої компанії порушників
(5-6 осіб) були його пости у соцмережах до Міжнародного дня протидії гомофобії і трансфобії.
Індикатори упередженості:
Гомофобний характер образ та пости в соцмережах до Міжнародного дня протидії гомофобії і
трансфобії.
Додаткова інформація:
Той самий потерпілий і деякі із порушників, що у кейсах 2134 і 2141.
17-річний потерпілий неодноразово піддавався цькуванню та фізичному насиллю з боку певної
компанії підлітків «з району», серед яких були його однокласники і знайомі із соцмереж, яким
було відомо про сексуальну орієнтацію потерпілого (він це не приховує).

52.
Кейс 2144
Дата інциденту:
В кінці червня 2021 р.
Місце інциденту:
м. Херсон
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
Близько 04:00 ранку компанія зловмисників (4 хлопців 15-17 років) зустріла потерпілого біля
готелю «Фрегат». Ті самі хлопці, які писали йому не раз погрози, знов почали його виховувати,
здирати з рюкзака райдужні наліпки і казати, що вони погано його провчили, що він як був
підором, так і помре підором. Його вдарили в ніс, потім по скулі, потім по ребрам.
Індикатори упередженості:
Гомофобний характер образ.
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Додаткова інформація:
Той самий потерпілий і деякі із порушників, що у кейсах 2134, 2141 і 2143.
17-річний потерпілий неодноразово піддавався цькуванню та фізичному насиллю з боку певної
компанії підлітків «з району», серед яких були його однокласники і знайомі із соцмереж, яким
було відомо про сексуальну орієнтацію потерпілого (він це не приховує).

53.
Кейс 2145
Дата інциденту:
Кінець липня 2021
Місце інциденту:
м. Херсон
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
Відома із попередніх кейсів компанія порушників зустріла ввечері потерпілого в р-ні, де вони всі
мешкають, і знову побила його (штовхали, порвали рубашку, пинали ногами).
Індикатори упередженості:
Гомофобні образи.
Додаткова інформація:
Той самий потерпілий і деякі із порушників, що у кейсах 2134, 2141 і 2143, 2144.
17-річний потерпілий неодноразово піддавався цькуванню та фізичному насиллю з боку певної
компанії підлітків «з району», серед яких були його однокласники і знайомі із соцмереж, яким
було відомо про сексуальну орієнтацію потерпілого (він це не приховує).

54.
Кейс 2146
Дата інциденту:
Серпень 2021
Місце інциденту:
м. Херсон
Джерело інформації:
Потерпілий
Опис інциденту:
Відома із попередніх кейсів компанія порушників зустріла ввечері потерпілого в р-ні, де вони всі
мешкають, і знову побила його ногами.
Індикатори упередженості:
Гомофобні образи нападників.
Яскравий одяг і гей-символіка на потерпілому.
Додаткова інформація:
Той самий потерпілий і деякі із порушників, що у кейсах 2134, 2141 і 2143, 2144, 2145.
17-річний потерпілий неодноразово піддавався цькуванню та фізичному насиллю з боку певної
компанії підлітків «з району», серед яких були його однокласники і знайомі із соцмереж, яким
було відомо про сексуальну орієнтацію потерпілого (він це не приховує).

55.
Кейс 2114
Дата інциденту:
19.09.2021
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Місце інциденту:
м. Київ
Джерело інформації:
Свідок
Опис інциденту:
Вдень компанія друзів (близько 5 хлопців) після участі у Марші рівності пішли у бар "Банка". У
курилці бару один із відвідувачів почув у розмові хлопців про участь у Марші і вирішив втрутитися
у їхнє спілкування. Нетверезий чоловік 35-40 років зробив це одразу з агресією, але під час
розмови вирішив ще й вчинити бійку - вдарив одного з хлопців по обличчю. Компанія одразу
відреагувала і почала рознімати п'яного чоловіка та свого друга, який був теж не проти
продовжити бійку. Компанія була не проти відповісти агресією на агресію, але стримав факт, що
нападник перебував у закладі з дружиною та дитиною, а дружина попросила не бити чоловіка.
Індикатори упередженості:
Гомофобний характер образ.
Участь потерпілих у ЛГБТ-демонстрації.
Додаткова інформація:
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