Короткий опис справ

2 / Невідомі підпалили автомобіль активіста "Дорожнього контролю" Олексію
Булгару
локація / Одеса
24 травня 2019 у центрі Одеси невідомі підпалили автомобіль представника організації “Дорожній
контроль” Олексія Булгару.

1 / Тиск на еко-активістку Світлану Підпалу

/ продовження моніторингу /

локація / Одеса

На думку Олексія, підпал пов’язаний з його громадською діяльністю, і до цього можуть бути причетні
міська влада Одеси, Укртрансбезпека чи правоохоронці.

7 травня 2019 року Світлана прийшла на територію Літнього театру,
щоб зафіксувати разом із працівником КП “Зеленбуд” неякісну
пересадку дерев. До Світлани підбіг хлопець з відром нечистот
та облив активістку.
23 травня 2019 року Світлана в поліції робила розпізнання
нападника. Його звати Сергій Симирненко. 30 травня 2019 року
відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу,
де прийнято рішення застосувати до Симиренка запобіжний
захід у вигляді застави сумою 38 420 тис грн.

3 / Затримання активістів під час проведення мирного зібрання
за імпічмент президента
локація / Рівне
25 травня 2019 року в місті Рівне поліція затримала 16-річну Дарину Коцюрубу
та 20-річного Романа Філюка, під час проведення мітингу.
Правоохоронці “запросили” їх до відділу, де на Дарину здійснювали
психологічний тиск, а при спробі покинути відділ поліції - фізично
перешкоджали. На активістів склали адмінпротокол за порушення порядку
проведення акцій, а на мама Дарини - протокол за неналежне виховання
дитини.
13 червня 2019 року суду встановив порушення та виніс Дарині попередження.
Адвокат Дарини подав апеляцію на рішення суду. У справі Романа ситуація
аналогічна.

4 / Справа про знесення бюста
радянському маршалу
Георгію Жукову
локація / Харків
2 червня 2019 року активісти знесли пам’ятник
радянському військовому Жукову.
Під час знесення потерпіли троє співробітників
поліції, які отримали хімічні опіки очей та
були доставлені у лікарню. Поліція відкрила
кримінальні справи за статтями хуліганство та
насильство щодо правоохоронців.
13 червня 2019 року були проведені обшуки.
Один з активістів, якого обшукали навіть не
був присутній на акції.
Також під час стихійного демонтажу пам’ятника
потерпіла Дарина Галілова. Вона отримала
тілесні ушкодження від дій правоохоронців.

5 / У місті Донецькій області
правоохоронці намагались
перешкодити проведенню акції проти
порушень з боку правоохоронців
локація / Курахове
4 та 5 травня 2019 року члени Всеукраїнської
громадської організації “Фундація Регіональних
Ініціатив” (ФРІ) у більше, ніж 10 містах України
проводили всеукраїнську акцію протесту.
У місті Курахове, коли активісти рухались до місця
проведення акції, до них підійшли поліцейські та
фактично заблокували можливість проведення акції
на годину. Правоохоронці вимагали, щоб активісти
запросили батьків та разом з поліцейськими пішли
до відділення поліції.
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7 / СПРАВА КІНОТЕАТРУ ''КИЇВ''
локація / Київ

6 / Кампанія з дискредитації одеського активіста Олега
Михайлика
локація / Одеса
У соціальній мережі Facebook зафіксована
реклама численних матеріалів однорідного,
дискредитаційного
характеру.
Олег Михайлик у своєму
Розповсюджується
неправдива
інформація щодо
оплати
Олегом
мітингарів
та
організації петиції
про призначення
Одеської області.

пості спростував
інформацію, яка розповсюджується та повідомив,
що вважає це спланованою інформаційною
кампанією проти нього. До того ж він не створював
петицію щодо призначення його губернатором
Одеської області і вважає це провокацією.
Олега

губернатором

локація / Харків
7 червня під час подій у кінотеатрі “Київ”
представники
КП
“Муніципальна
охорона”
застосували силу по відношенню до активіста
Миколи Базаркіна.

7 червня активісти проводили акцію проти
незаконного захоплення кінотеатру “Київ”.
Один із активістів намагався потрапити
за огорожу, попросивши представників
мунохорони його пропустити. Після грубої
відповіді його все ж таки впустили, але одразу
ж “скрутили”, що можна побачити на відео.

9 / Справа студентів КНУ VS Портнов

19 червня після завершення
заходу в рамках прайд-тижня на
учасників/ць був скоєний напад.

Організаційний
комітет
заявили про 4 різних напади, як
мінімум. Найбільше постраждав
Олег Шуригін, його побила
група молодиків, у нього травмовані руки та
шия.

10 / Помер журналіст з Черкас
Вадим Комаров
локація / Харків

локація / Київ

Після цього студент сфотографувався біля
ректорату з листком з написом “#Геть_Портнова_з_
КНУ” та виклав до своєї сторінки в фейсбук.

Напад стався ввечері після показу фільму
та складався з ряду насильницьких дій по
відношенню до різних людей.

Коли активіста відтягнули від камер за стінку,
його продовжували душити, сильно били
та штовхали на сходинки 3 представники
мунохорони.
Зупинили побиття 2 співробітника поліції, які
повільно зреагували на інцидент, попередньо
спостерігаючи за насильницькими діями. Після
цього Миколу відпустити.

19 червня, написавши іспит, студент філософського
факультету КНУ імені Т.Г. Шевченка Іван Голод
дізнався про назначення Андрія Портнова,
колишнього радника екс президента України
В. Януковича, на посаді професора кафедри
конституційного права юридичного факультету.

8 / Справа Pride - тижня
'KyivPride - 2019'

За 15 хвилин, до нього підійшов охоронець з
проханням вийти з ним зі своїми речами. Охоронець
також попросив листок, з яким була зроблена
фотографія, сказав, що іспит сьогодні Іван не складе
та вийшов з аудиторії.
Повернувся він із зам. деканом
факультету філософії, який
був присутній при подальшій
розмові Івана з охоронцем.

Охоронець погрожувати не здачею
іспиту. У результаті Іван іспит склав,
подальший тиск на активіста не
чинився.

20 червня 2019 року і вночі помер журналіст
з Черкас Вадим Комаров, якого жорстоко
побили 4 травня і з тих пір він перебував у
стані коми.
Нагадуємо, що за словами медиків,
постраждалий отримав три удари по голові
важким металевим предметом.
Наразі оприлюднено фоторобот ймовірного
нападника.
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2 / Невідомі підпалили автомобіль активіста "Дорожнього контролю" Олексію
Булгару
локація / Одеса
24 травня 2019

у 
центрі Одеси невідомі
підпалили
автомобіль 
представника
організації “Дорожній контроль” Олексія
Булгару.

1 / Тиск на еко-активістку Світлану Підпалу
локація / Одеса
Нагадуємо, що 7 травня 2019 року Світлана
прийшла на територію Літнього театру,
щоб зафіксувати
разом із працівником
КП “Зеленбуд” неякісну пересадку дерев.
а словами Світлани
З
, на території театру
також були присутні молодики спортивної
статури, які здійснювали незаконні роботи. До
Світлани підбіг хлопець з відром
нечистот та облив активістку.
Світлані вдалося зафіксувати
обличчя нападника. Невдовзі
23 травня 2019 року Світлана
після нападу приїхала поліція,
в поліції робила розпізнання
щоб зафіксувати напад та
нападника. Його звати Сергій
вилучити одяг для експертизи.
Симирненко.
За
словами
Поліція відкрила справу за
Світлани, Симирненко з компанії
статтею 296 ККУ “хуліганство”.
молодиків спортивної статури, під
Але після заяви активістки,
прикриттям яких було розпочато
інцидент перекваліфікували
незаконні роботи в Літньому театрі.
на “ напад на журналіста”.
30 травня 2019 року відбулося
судове засідання щодо обрання
запобіжного заходу, де прийнято
рішення застосувати до Симиренка запобіжний
захід у вигляді застави сумою 38 420 тис грн.

Під час інциденту було
спалено автомобіль Volvo V40, 1997 року випуску,
припаркований на перетині
вулиць Пантелеймонівської і
Гімназійної. Подія трапилася
близько 21:00.

Після того, як громадяни
помітили
пожежу,
була
викликана поліція. На місці
подій Олексій написав заяву.
Після
реєстрації
поліцією
заяви, всі наявні матеріали
були передані до Приморського
відділу поліції в м. Одесі.

На думку Олексія, підпал автомобіля
пов’язаний з його громадською діяльністю, і
до цього можуть бути причетні міська влада
Одеси, Укртрансбезпека чи працівники
правоохоронних органів.
За словами Олексія, особа, яка здійснила
підпал, рухалася на мопеді. Попередньо на
активіста вже вчинявся тиск. 02.12.2013 року,
24.08.2015 року, та 15.04.2016 року йому вже
здійснювали підпал автомобілів. 08.05.2019
року на Олексія здійснили напад, завдали
тілесних ушкоджень, били кастетом до втрати
свідомості.
Щодо цих інцидентів слідство проводиться
неефективно (правоохоронці не вручили витяг
з ЄРДР, не провели допити)1.

1

інформація надана на основі спілкування регіонального монітора проекту “Зміцнення системи захисту активістів” з активістом.
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3 / Затримання активістів під час проведення мирного зібрання за імпічмент
президента
локація / Рівне

25 травня 2019 року в місті Рівне поліція
затримала
16-річну
Дарину
Коцюрубу
та 20-річного Романа Філюка. Молодь
проводила мітинг за імпічмент Президента та
висловлювала своє невдоволення першими
діями Володимира Зеленського.

разі відмови підписувати протокол справу
буде перекваліфіковано за статтею 109 ККУ
(дії, спрямовані на насильницьку зміну чи
повалення конституційного ладу або на
захоплення державної влади)².

13 червня 2019 року суд, під головуванням
Правоохоронці “запросили” їх до відділення, де
Діонісьєвої Н.М., розглянув матеріали, які
на Дарину кричали, здійснювали психологічний
надійшли з Рівненського відділу поліції
тиск, а при спробі покинути відділення Головного управління Національної поліції
фізично перешкоджали. Також,
України в Рівненській
спершу Дарині не повідомили її
області про притягнення
Активістка вимагала, щоб
статус (чи є вона затриманоючи
до
адміністративної
їй було надано безоплатну
ні), дівчина провела у вестибюлі
відповідальності
правову
допомогу,
близько двох годин.
Дарини
Коцюруби
у
відповідно до законодавства,
справі № 569/10472/19, і
водночас, після спілкування
Щодо активістів було складено
постановив рішення про
адвоката
з
працівником
протоколи про адміністративне
порушення встановленого
правоохоронних органів по
порушення за ст. 185-1 КУпАП
порядку
організації
телефону, той відмовився
(порушення порядку організації
або проведення зборів,
надавати
їй
юридичну
та проведення мирних зібрань).
мітингів,
вуличних
допомогу.
походів і демонстрацій.
На
матір
Дарини
склали
адмінпротокол за невиконання
В р а х о в у ю ч и
батьками обов’язків щодо виховання дітей за
вищезазначене, особу порушника, те що
ст. 184 КУпАП.
вона є неповнолітньою, характер вчиненого
правопорушення, суд вважав за необхідне
Водночас працівники поліції заявили, що у
застосувати до Дарини захід впливу у виді
попередження.

Наразі адвокат Дарини подав апеляцію на
рішення суду першої інстанції.
У справі з Романом Філюком ситуація є
аналогічною. Суд визнав його винним
у порушенні встановленого порядку
організації або проведення зборів, мітингів,
вуличних походів і демонстрацій.

2

інформація надана на основі спілкування регіонального монітора проекту “Зміцнення системи захисту активістів” з активістом.
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4 / Справа про знесення бюста
радянському маршалу
Георгію Жукову

4.1 / Інцидент з Дариною Галіловою

локація / Харків
Як
повідомило
Головне
управління
національної поліції у Харківській області,
2 червня 2019 року під час знесення бюсту
Жукова на проспекті Григоренко потерпіли
троє співробітників поліції. Поліцейські
отримали хімічні опіки очей та були доставлені
у лікарню.
За вказаним фактами були порушені кримінальні
провадженняза ч. 2, ст. 296 ККУ (хуліганство), і
ч. 2, ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо
працівника правоохоронного органу).
У рамках цих кримінальних проваджень13
червня 2019 року були проведені обшуки за
місцем проживання громадян В’ячеслава
Дуди та Максима Зінченка.

Під час стихійного демонтажу пам’ятника
Жукову в Харкові 02.06.19; потерпіла дівчина
Дарина Галілова ( на передньому плані, її б’є
співробітник поліції ). Дарина подала заяву до
Немишлянського райвідділу поліції.

4.2 / Інцидент з В'ячеславом Дудою
Як повідомив В’ячеслав Дуда, 14 червня о
07:00 ранку співробітники поліції в кількості
десяти осіб підійшли до дверей квартири, у якій
мешкає Дуда В’ячеслав та намагалися силою
відчинити двері. Після того як їм це не вдалося,
правоохоронці подзвонили до квартири,
вимагали відкрити двері та погрожували
вибити їх силою.
В’ячеслав повідомив поліцію, що відкриє двері
лише після приїзду адвоката. Коли приїхав
адвокат, працівники поліції показали ухвалу
суду на проведення обшуку, підозру поліція не
вручила.
До приміщення, де мешкає Дуда В’ячеслав
увійшли три працівника поліції, оператор
(вели відеозйомку) та двоє понятих. Решта
працівників поліції залишилися за дверима та
перешкоджали вільному пересуванню членам
родини В’ячеслава.
Час обшуку - з 07:00 до 23:00 ( обшукали дві
кімнати). Під час обшуку працівники поліції
вели себе зухвало.

4.3 / Інцидент Максима Зінченка
Як повідомив Максим, працівники поліції
приїхали провести обшук о 03:00 ранку. У цей
час активіст не був вдома. Правоохоронці
потрапили до квартири та вимагали від матері
Максима побачити його.
Після того як правоохоронці вже потрапили
до помешкання, вони показали ухвалу суду на
обшук, пред’явили повідомлення про підозру
Максиму та повістку, що він викликається до
відділу поліції о 10:00 17 червня (що припадає
на вихідний день) в якості підозрюваного.
Максим повідомив, що він не причетний
до зносу пам’ятника Жукову і підозру йому
винесли на основі фото, де ніби-то це він з
потилиці. При цьому, на потилиці у Максима є
родима пляма, але на фото вона відсутня.
В’ячеслав Дуда та Максим Зінченко вважають,
що причиною тиску на них з боку поліції є їх
активна громадська діяльність.
6
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5 / У місті Донецькій області
правоохоронці намагались
перешкодити проведенню акції проти
порушень з боку правоохоронців
локація / Курахове

4 та 5 травня 2019 року члени Всеукраїнської
громадської організації “Фундація Регіональних
Ініціатив” (ФРІ) у більше ніж 10 містах України
проводили всеукраїнську акцію протесту
проти поліцейського свавілля “Я не хочу бути
наступним!”.

Коли активісти рухались до місця проведення
мирного зібрання, до них підійшли поліцейські
(номери жетонів 0123453 та 0123459) та фактично
заблокували можливість проведення акції на
годину, а також вимагали, щоб активісти, які
готувались до мирного зібрання, покликали
батьків та разом з поліцейськими пішли до
відділення поліції.
Пізніше до активістів підійшов заступник
начальника Мар’їнського ВП капітан поліції
Явтушенко Володимир Юрійович, який, за
словами активістів, не мав на собі нагрудного
знака із зазначенням на ньому спеціального
жетона. Він зазначив, що про проведення
мирного зібрання треба повідомляти міську
раду не пізніше, ніж за 10 днів до проведення
такого зібрання².

В тому числі у двох містах Донецької області
— Краматорську та Кураховому, активісти
вийшли під управління та відділення поліції,
щоб
висловити
позицію
щодо вбивства у Переяславі«Ми сиділи на лавці та
Хмельницькому п’ятирічного
малювали плакати. Підійшла
Кирила Тлявова, незаконного
поліція та почала питати, як
затримання 16-річної Дар’ї
нас звати, хто ми, хто наші
Коцюруби і протиправного
батьки, де ми живемо.
припинення мирного зібрання
Кажуть, що ми маємо
у Рівному наприкінці травня.
попередити органи
місцевого самоврядування
5 травня 2019 року у місті
за десять днів про те, що
Курахове Донецької області
хочемо проводити акцію»,
активісти,
готувалися
до
— розповів Віктор Моргун,
проведення мирних зборів,
голова курахівського
малюючи плакати неподалік
осередку «Фундації
Мар’їнського відділення поліції.
регіональних ініціатив».

другої статті 19 Конституції України органи
державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані
діяти лише на підставі, в межах повноважень
та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України, і попросив назвати
правову норму, відповідно до
якої неповнолітні не мають
Крім цього, як зауважують
право самостійно проводити
ЗМІ, Явтушенко В.Ю. пізніше
мирні зібрання. У відповідь
відмовився назвати своє
Явтушенко В.Ю. повідомив,
ім’я та посаду журналістам
що
це
виключно
його
Громадського ТБ.
переконання і кинув слухавку.

За словами Степана Золотара
(голова ФРІ),
Явтушенко
В.Ю. погодився поговорити
з ним по телефону. Він
спілкувався зі Степаном
винятково
російською
мовою та повідомив, що
на
його
переконання
неповнолітні не мають права
на проведення мирного
зібрання без супроводу
повнолітніх осіб.
Степан Золотар наголосив,
що відповідно до частини

2

інформація надана на основі спілкування регіонального монітора проекту “Зміцнення системи захисту активістів” з активістом.
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6 / Кампанія з дискредитації
одеського активіста Олега Михайлика
локація / Одеса
Зафіксована кампанія
з
дискредитації
одеського активіста Олега Михайлика. У
соціальній мережі Facebook виявлено численні
матеріали однорідного, дискредитаційного
характеру.

спланованою інформаційною кампанією
проти нього, до того ж він не створював
петицію щодо призначення його губернатором
Одеської області і вважає це провокацією.
Є підстави вважати, що за даною компанією
стоїть Одеський блогер Стас Домбровський,
який систематично дискредитує громадських
активістів.
Так, на своєму ютуб-каналі Стас Домбровський
анонсував власну петицію до Президента
України щодо призначення його губернатором
Одеської області.

Розповсюджується неправдива інформація
щодо оплати Олегом мітингарів та організації
петиції про призначення Олега
Михайлика
губернатором
Одеської області.
Є підстави вважати,
що епізоди пов’язані
Олег Михайлик у своєму пості
з попередньою
спростував
інформацію,
дискредитацією активістів
яка розповсюджується та
зі сторони блогера Стаса
повідомив, що вважає це
Домбровського.
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7 / СПРАВА КІНОТЕАТРУ ''КИЇВ''
локація / Київ

Вранці 7 червня, за офіційною
заявою
КМДА
почалась
інвентаризація в кінотеатрі
“Київ”, яку ТОВ Культурний
Центр “Кінотеатр “Київ” у своїй
заяві
назвали
незаконним
захопленням.

Конфлікт стався через питання
відмови
у
продовженні
договору з оренди приміщення кінотеатру
старим орендарям у січні 2019 року.
Детальніше про кейс: Будівля кінотеатру “Київ”
знаходиться у комунальній власності міста, а з
1999 року перебуває в користуванні товариства
з обмеженою відповідальністю «Культурний
центр «Кінотеатр «Київ».
Термін оренди приміщення збіг 4 січня 2019
року. В КМДА повідомили про намір провести
конкурс на оренду, в якому можуть брати участь
усі охочі, включно з попереднім орендарем.
Головним критерієм в конкурсі, який відбувся 15
квітня, став запропонований розмір орендної
плати. Однак ТОВ “Культурний Центр “Київ” не
подавало заявку на участь у конкурсі на оренду
приміщення кінотеатру.
Колишні орендарі на початку квітня звернулися
до Господарського суду міста Києва з позовом
про визнання дій Департаменту комунальної
власності незаконними.
Керівництво

кінотеатру

київська влада порушила
“переважне право ТОВ
“Культурний
центр
“Кінотеатр
“Київ”
на
продовження
договору
оренди”, а конкурс та
рішення
про
передачу
оренди, відповідно, не є
правомірними. Тому ТОВ не
визнає переможців цього
конкурсу - ВАТ «Сінема Сіті» як законних
чинних орендарів кінотеатру.

7 червня під час подій
у кінотеатрі “Київ”
представники КП
“Муніципальна охорона”
застосували силу по
відношенню до активіста
Миколи Базаркіна.

вважає,

що

бар’єр, попросивши представників мунохорони
його пропустити. Після грубої відповіді його все
ж таки впустили, але одразу ж “скрутили”, що
можна побачити на відео, які задокументували
застосування сили. Коли активіста відтягнули
від камер за стінку, як він описує, його
продовжували душити, сильно били та штовхали
на сходинки три представники муніципальної
охорони.
Зупинили побиття 2 співробітника поліції, які
повільно зреагували на інцидент, попередньо
спостерігаючи за насильницькими діями.
Працівники правоохоронних органів змусили
представників
муніципальної
охорони
зупинитися та відпустити Миколу.

Микола Базаркін не ідентифікував себе як
Через нещодавнє закриття низки міських
активіст до початку конфлікту з к/т Київ, почав
кінотеатрів (типу “Кінопонорама” та “Україна”)
займатись справою збереження
навколо
можливих
автентичної кінокультури в Україні.
змін в кінотеатрі “Київ”
Після нападу він стверджує, що
Під час інвентаризації/
почав
утворюватися
ніяких погроз не отримував і не
захоплення були присутні
громадський
рух
за
відчуває таких ризиків. Заяву у
КП “Муніципальна охорона”,
збереження
автентики
поліцію не подавав, бо не хотів
ГУ і спецпризначенці поліції
кінотеатру
та
за
витрачати час на справу, яка
м. Києва, яких задіяла КМДА.
продовження
оренди
безпосередньо не стосується
Фактично, муніципальна
“Культурного
Центру
кінотеатру.
охорона разом з поліцією
“Київ”.
Активісти/ки
звільнили приміщення від
створювали
петиції,
людей та загородили вхід
ходили на судові засідання,
огорожею.
але
інтенсифікація
г р о м а д с ь к о ї
незадоволеності
різко
зросла під час подій 7-го червня.
Один із перших в мережі про події повідомив
Микола Базаркін на своїй сторінці в фейсбук.
Активіст зазначає, що також дізнався про цю
ситуацію у соцмережі та одразу приїздив до
кінотеатру4. Микола намагався потрапити за

4

інформація надана на основі спілкування регіонального
монітора проекту “Зміцнення системи захисту активістів” з
активістом.
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8 / Справа Pride - тижня
'KyivPride - 2019'
локація /
Харків

На сьогодні ЛГБТК-комьюніті не є
захищеним, а злочини на ґрунті
ненависті щодо представників
спільноти досі є частими.

7 червня під час подій
у кінотеатрі “Київ”
представники КП
“Муніципальна охорона”
застосували силу по
відношенню до активіста
Миколи Базаркіна.

Такі
заходи
як
тиждень
КиївПрайду2019 можуть стати
“мішенню” для різного роду
конфліктних ситуацій, а люди,
які відвідують правозахисні або
соціально-значущі заходи в рамках прайдтижня, вважаються в певному роді активістами/
ками, адже в досить конфліктогенній та
небезпечній обстановці готові публічно
виражати свою позицію і підтримувати ЛГБТКініціативи.

Інцидент 1: Олег Шуригін &
co
Компанія друзів йшли до
станції метро Контрактова
площа
після
показу
документального
фільму
на ЛГБТК тематику. Вони
побачили
підозрілу
компанію хлопців з газовими
балонами, які майже одразу
рушили у їх сторону.

В рамках прайд-тижня був організований
ряд івентів, які були тісно пов’язані з ЛГБТК
тематикою. Напад стався ввечері після
показу фільму “Не ховай очей”, але він був не
одиничний, а складався з ряду насильницьких
дій щодо різних людей.

Погнались нападники
впершу
чергу
за
Олегом, адже він
виглядав, за його
словами, “найбільш
н е с т а н д а р т н о ”.
Чотирьом людям з
компанії
вдалось
втекти, але за ними
намагався погнатись
один з нападників.

Організаційний комітет заявили про 4 різних
напади, як мінімум. Але в публічному полі був
повністю видимий лише один інцидент

Аліна,
подруга
Олега,
потрапила
під розпилений з
балончика газ. Олега

почали бити двоє з компанії, він та його подруга
намагались оборонятися.
Олег не пам’ятає, чи нападники самі невдовзі
пішли чи їх хтось відігнав, але перехожі
викликали поліцію.

Швидку допомогу довелось викликати самому
постраждалому. За словами Аліни, подруги
Олега, швидка, не пояснюючи причини, не
одразу обслужила постраждалих: не промили
їй очі та не загрузили
Олега за допомогою
носилок. Зробив це
Аліна заяву в поліцію не писала, бо живе не
тільки другий наряд
в Києві і правоохоронці її запевнили, що таке
швидкої.
розташування може бути дуже незручним та
доведеться їздити в Київ часто.
Сам Олег ідентифікує себе як активіст, хоча
і зазначає, що не є членом або волонтером
якоїсь організації. За його словами, він
завжди намагається допомагати іншим
та захищати їх права, особливо стосовно
феміністичної та ЛГБТК-направленості.
Олег, на відміну від Аліни, подав заяву до
поліції, як надалі розвивається справа поки
невідомо.
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Охоронець
продовжував
нездачею іспиту.

погрожувати

Незважаючи на погрози, іспит було складено,
але за деякий час відбулась ще одна розмова з
охоронцем і методисткою, в якій вони намагались
забрати листок з написом у Івана. Дізнавшись,
9 / Справа студентів КНУ VS Портнов
що він виклав пост у фейсбук, охоронець
сказав “дарма ти це
локація / Київ
зробив”.
Адміністрація та охорона КНУ ім. Т.Г. Шевченка
погрожувала студенту нездачею іспиту та
Іван
ідентифікує
19
червня,
відрахуванням через фотографію біля ректорату з
себе як активіст, що
написавши
написом “#Геть_Портнова_з_КНУ”.
у даному контексті
іспит,
студент
н а м а г а в с я
ф і л о с о ф с ь к о го
привернути увагу
факультету КНУ імені Т.Г. Шевченка, Іван Голод,
спільноти до призначення Андрія Портнова
дізнався про назначення Андрія Портнова,
професором в КНУ.
колишнього радника екс-президента України
Віктора Януковича, на посаді професора
Іван зазначає, що був занепокоєним
кафедри конституційного права юридичного
результатами наступної сесії через ситуацію,
факультету.
яка відбулась після фото. Наразі він не відчуває
ризику. За словами декана, ніякої вказівки
Після цього студент сфотографувався біля
охороні задля тиску на студентів не було, з
ректорату з листком з написом “#Геть_
чим Іван погодився, адже часу від моменту
Портнова_з_КНУ” та виклав на своїй сторніці
фотографування до конфлікту з охоронцем
в фейсбук.
пройшло зовсім мало.
За 15 хвилин, в аудиторію де студенти/ки чекали
результатів, до нього підійшов охоронець з
проханням вийти з ним зі своїми речами. Іван
відмовив, після чого за вимогою охоронця
показав свій студентський (який охоронець
сфотографував без дозволу).
Охоронець також попросив листок, з яким
була зроблена фотографія, сказав, що іспит
сьогодні Іван не складе та вийшов з аудиторії.
Повернувся він із замдеканом факультету
філософії, який був присутній при подальшій
розмові Івана з охоронцем та перепитав чи є
ознаки правопорушення.

10 / Помер журналіст з Черкас
Вадим Комаров
локація / Черкаси

20 червня 2019 року вночі помер журналіст
з Черкас Вадим Комаров, якого жорстоко
побили 4 травня і з того часу він перебував в
комі.
Нагадуємо,
що
за
словами
медиків,
постраждалий отримав три удари по голові
важким металевим предметом.
Це
чоловік
високого зросту,
має
худорляву
с т а т у р у ,
сутулиться. Голова
чоловіка голена або повністю лиса.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв
повідомив, що з дозволу слідчих прийнято рішення
оприлюднити фоторобот ймовірного нападника.

Нагадуємо, що 5 травня 2019 року слідчі
Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській
області
перекваліфікували
кримінальне
провадження з “нанесення важких тілесних
ушкоджень”, як було спочатку, на “замах на
вбивство”. Зважаючи на те, що матеріальні
цінності (гроші та мобільний телефон)
залишилися у потерпілого, версію пограбування
відкинуто.
Колеги Комарова свідчать, що напередодні
нападу він анонсував на суботу публікацію
плівок, які доводять причетність деяких
чиновників Черкас до корупційних схем. У 2016
році на Вадима вже здійснювали замах. Тоді його
намагався застрелити невідомий. Справа так і
не була розкрита
правоохоронцями.
Більш детально про цей кейс у нашому попередньому
звіті: http://bit.ly/2Ia1RQh
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Моніторинговий звіт підготовлено у рамках
проекту
“Посилення
системи
захисту
активістів”, який реалізується за фінансової
підтримки Міністерства закордонних справ
Чеської Республіки у рамках Transition Promotion Program.
Погляди авторів моніторингового звіту не
обов’язково відображають офіційну позицію
Міністерства закордонних справ Чеської
Республіки.

Автори: Ганна Рожкова (Асоціація УМДПЛ),
Анастасія Семка (Мережа колективної безпеки
“ЗахисТИ”).
Регіональні монітори: Альона Береза, Юлія
Гаджиєва, Ігор Кравець, Катерина Помазанная,
Олександра Чоловська, Тарас Щербатюк.
Окрема подяка за допомогу у підготовці звіту
Вадиму Пивоварову, Аріні Рожковій.
Асоціація українських моніторів дотримання
прав людини в діяльності правоохоронних
органів (Асоціація УМДПЛ) — неурядова
правозахисна організація, що здійснює
системний
всеукраїнський
моніторинг
дотримання прав людини та основоположних
свобод у діяльності правоохоронних органів.

Мережа колективної безпеки “ЗахисТИ” - це
платформа запобігання і реакції щодо напад- це
платформа запобігання і реакції щодо нападів
та утисків активістів, створена за ініціативою
Громадської організації Рух “Визволення”.
Метою діяльності є превентивний захист
активістів ДО, а не після нападів.

Напрямки діяльності Асоціації УМДПЛ:
Експертно-аналітичний напрямок;
Розвиток громадського контролю;
Просвітництво;
Пенітенціарний напрямок;

Напрямки діяльності мережі “ЗахисТИ”:
Юридичний захист та медіа підтримки 		
активістів;
Розголос про діяльність регіональних 			
активістів, яким загрожує небезпека;
Інформування правоохоронних органів, 		
місцеву владу та міжнародних партнерів 		
про активістів, які потребують захисту.

Детальніше про організацію та результати
роботи http://umdpl.info

Детальніше про мережу та результати роботи
https://bit.ly/2CUrYGQ

Контакти для зауважень та пропозицій:
Електронна пошта:
defenseactivistssystem@gmail.com
Телефон:
+38 068 963 55 62
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Контакти
Електронна пошта:
defenseactivistssystem@gmail.com
Телефон:
+38 068 963 55 62
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