2019 вересень

1 / Кейс Літнього театру

/ продовження моніторингу /

2 / Розгляд судової справи щодо
журналістки Катерини Маденс

локація / Одеса

локація / Одеса

28.08.2019 Одеський окружний
адміністративний суд виніс рішення, яким
задовольнив вимоги спільного підприємства
«Солінг», та позбавив охоронного статусу
Літній театр, чим відкрив шлях до можливої
забудови території Літнього театру.

22.08.19  відбулося
судове засідання
за позовом судді до відомої громадської
активістки Катерини Маденс. Розгляд справи
відклали
до 3 грудня 2019 року. Про це
активістка повідомила на своїй сторінці у
Фейсбуці.

Суд не відреагував на факт пропуску строку
позовної давності СП «Солінг».

Суддя Наталя Морщагіна-Богацкая, яка
раніше обіймала посаду голови Апеляційного
господарського суду, продовжує судитися з
журналісткою Катериною Маденс.

Зараз подані апеляційні скарги на ухвали про
відмову в забезпеченні запобіжних заходів,
на даний час щодо них відкриті провадження.
Рішення по згаданим
скаргам
можуть
тимчасово заборонити проведення робіт на
території Літнього театру.
Наразі
учасниками
готується
подання
апеляційних скарг проти рішення на користь
СП «Солінг».
Про це повідомив адвокат Максим Попов в ході
анкетування.

Скаргу
на
свої
дії
до
Вищої
кваліфікаційної
комісії суддів суддя
порахувала образою
її честі і гідності.

Позивачка вважає, що про її незадеклароване
майно журналістка писала з особистої
неприязні, а не тому, що це порушення закону.
Більш того, скаржачись на те, що суддя
порушила
закон,
журналістка, нібито
намагалася перешкодити роботі Вищої
кваліфікаційної комісії суддів.
В ході
анкетування Катерина Маденс
зазначила, що наразі немає претензій до суду,
але вважає дану справу суттєвим тиском на
свою громадську антикорупційну діяльність.

Позов заявлений на 1 гривню, проте створює
суттєвий правовий тиск на активістку.

Як стверджує Катерина Маденс, адвокат судді
дуже сильно не хотіла обговорювати факти,
які викладені в скарзі журналістки на суддю.
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3 / Напад на голову Асоціації
фермерів Подільського району
Одеської області Миколу Якубенка

4 / Зафіксовані погрози одеському
активісту Дем'яну Ганулу
локація / Одеса

локація / Одеса
9 вересня 2019 року про це активіст повідомив
на своїй сторінці у Фейсбуці.
22 серпня 2019 року стався напад в оселі
фермера.
Заяву до поліції про тиск було подано
від тринадцяти фермерів Подільського і
Окнянського району Одеської області.

Дем’ян зміг ідентифікувати одну з двох осіб
як Г
айдара Казимірчика, який 
пов’язаний з
депутаткою Одеської міської ради М
 ариною
Лозовенко
, що тісно співпрацює з міським
головою Одеси Геннадієм Трухановим.

Згодом члени Асоціації фермерів Подільського
району Одеської області здійснили акцію
з написання
та передачі колективного
звернення до місцевої поліції.

В ході анкетування Дем’ян зазначив, що під час
прогулянки містом до нього підійшли дві особи,
які попередили його про негативні наслідки,
якщо він продовжить боротьбу з незаконними
шлагбаумами в Одесі.

За день до нападу Микола Якубенко звернувся
на відео з різкою критикою з приводу обрання
головою Одеської облради Сергія Паращенко,
назвавши його головним рейдером Одещини.

Активіст не виключає, що за ним велось
стеження, а зустріч не була випадковою. Він
вважає, що це є цілеспрямованим тиском від
місцевої влади за його громадську діяльність.
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6 / В мережі Instagram та Telegram поширювали особисті дані та
погрози ЛГБТ-активістам Одеси

5 / Зіпсовані борди з рекламою радіомарафону в підтримку одеського
Прайду

локація / Одеса

локація / Одеса

22 серпня О
деський телеканал «Первый
городской» подав заяву до поліції через
зіпсовані борди з рекламою радіо-марафону
в підтримку одеського Прайду.
«Нам масово почали в приват і робочі чати
надсилати фотографії цих бордів. Ми готові
дискутувати з опонентами. Більш того, ми
запрошуємо їх на наш марафон. Єдине - ми
не побачили гідних опонентів, з якими можна
предметно поговорити про порушення прав»,
- сказала ведуча102,7 FM Христина Петрик.

Христина Петрик не виключає, що за цими
випадками стоять одні й ті самі виконавці,
хоча у відкритих джерелах відсутня будьяка інформація, що будь-хто взяв на себе
відповідальність за псування бордів.
«Перше
міське
радіо»
є
офіційним
інформаційним
партнером
«Одеса
Прайд-2019».
Уже рік
на частоті 102,7 FM
виходить
програма
про
толерантність
GoodAsYou.

В ході анкетування Христина Петрик заявила,
що з цього факту подана заява до поліції.
Проте правоохоронці
не вчинили жодних
ефективних дій для
розслідування
цих
випадків.

Також, «Перший міський» вважає цей випадок
тиском, який перешкоджає донесенню
інформації.

30 серпня 2019 року в Одесі стався черговий
інцидент щодо витоку особистої інформації
представників спільноти ЛГБТ. Про це
повідомили на офіційній сторінці LGBT
Association LIGA.
У соціальних мережах (Інстаграм та Телеграм)
активізувалась гомофобна група: її члени
викладали
фотографії
представників
ЛГБТ із закликами фізичної розправи над
представниками спільноти.
На одній із таких фотографій був присутній
працівник Асоціації “ЛІГА” в Одесі. Згодом,
спільноти були заблоковані внаслідок скарг
до адміністрації сервісів.
Заяви до поліції за цими випадками не
подавались.
В ході анкетування постраждалих активістів
було встановлено, що
даний випадок
негативно вплинув на їхню діяльність, завдав
душевні страждання та переживання.
4

2019 вересень

8 / До учасника акції Одеса-Прайд
2019 та ЛГБТ-активіста прийшли
додому з "виховною бесідою"
локація / Одеса

7 / Насильство під час акції
Одеса-Прайд 2019
локація / Одеса

19.09.2019 до учасника акції Одеса-Прайд 2019
та ЛГБТ-активіста Валентина Тирнавського
прийшли додому з «виховною бесідою».
31.08.19 під час та після акції Одеса-Прайд 2019
були зафіксовані численні випадки насильства
та тиску щодо активістів-учасників акції.

Про цей випадок розповів на своїй сторінці у
фейсбуці відомий ЛГБТ-активіст Віталій Царюк.
Особа на прізвисько «Сак», представник
організації «Сак против», щ
 о здійснювала тиск,
вже відома своєю систематичною діяльністю
проти ЛГБТ-активізму і адмініструє телеграм
канал «SAK.PROTIV», де він і виклав дане відео.

Більшість випадків не отримало резонансу в
місцевих ЗМІ та про них стало відомо внаслідок
анкетування
волонтерів та активістів
організації «Асоціація ЛГБТ ЛІГА».
Так, ЛГБТ-активіст Валентин Тарнавський
зазнав переслідувань від групи радикалів, яка
погрожувала та очікувала його «для розмов»,
фактично
заблокувавши його в закладі
«Міський ринок їжі». Активіст перебував в
закладі з новою знайомою з акції, яка також
підтримала захід.
Інцидент завершився викликом поліції, яка
довезла активістів до безпечного місця. Заяви
до поліції з цього приводу не подавались.
На
акції також були факти штовхання,
нанесення ударів ЛГБТ- активістам.
Також був зафіксований факт виривання
прапору ЛГБТ під час акції, який згодом
спалили праворадикали.

В коментарях монітору активіст Валентин
Тирнавський
зазначив,
що
збирається
звертатися до правоохоронних органів за
даним фактом і вважає це тиском у зв’язку зі
своєю діяльністю.
Хлопця ЛГБТ-активіста змушували говорити,
що він проти ЛГБТ, завдавали йому удари.
Активіст відмовився заявляти про цей випадок
публічно, бо на даний час не здійснив камінгаут.
Особа на прізвисько «Сак», представник
організації «Сак против», що здійснювала тиск
на активістів, вже відома своєю систематичною
діяльністю проти ЛГБТ-активізму й адмініструє
телеграм канал «SAK.PROTIV», де він і виклав
відео та фото.

Крім того, активіст зазнав переслідування
від радикальних груп та численних погроз
у соціальних мережах під час та після акції
Одеса-Прайд 2019.
В
спеціальному
коментарі
Валентин
Тирнавський зазначив, що невідомі особи
прийшли до нього о 12 годині ночі, звинувачували
його в пропаганді ЛГБТ та продажі наркотиків.
Також йому надходили численні погрози
життю, він вимушений був тимчасово змінити
місце свого мешкання.
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10 / Ініціаторки проекту
#ятобінедорогенька стали жертвами
кібербулінгу
локація / Київ

9 / Поліція зупинила досудове
розслідування справи Олега
Михайлика

Флеш-моб
#ятобінедорогенька
з’явився
як відповідь на відповідне звернення
«...дорогенька моя» екс-президента Петра
Порошенко до журналістки «Детектор медіа»
Марини Баранівської.

локація / Одеса

15.09.2019 
активіст написав про це на своїй
сторінці у фейсбуці
. Також про це було
повідомлено у З
 МІ.
У постанові йдеться про те, що досудове
розслідування у кримінальному провадженні,
внесеному до ЄРДР, прийнято рішення
зупинити у зв’язку з необхідністю виконання
процесуальних дій у рамках міжнародного
співробітництва.

Ірина Земляна та Єлизавета Кузьменко
7 березня 2018 року 
опублікували дописи
на своїх сторінках в фейсбуці з хаштегом:
#ятобінедорогенька тим самим розпочавши
флеш-моб проти сексизму політиків щодо
журналісток. Флеш-моб продовжувався також
через коментарі інших політиків.

Олег Михайлик та ряд громадських активістів
вважають
подібну
поведінку
поліції
спробою максимально затягнути досудове
розслідування у зв’язку з тим, що під слідством
ймовірно перебувають випадкові особи.

10 вересня 2019 Ірина Земляна написала заяву
до Департаменту кіберполіції Національної
поліції України та уповноваженій Верховної
Ради з прав людини.
Активістка повідомляє, що наявний саме
систематичний кібербулінг, найбільша хвиля
якого була на початку зародження ініціативи,
рік тому, але цькування продовжуються
до сьогодні та з кожним новим подібним
інцидентом інтесифікуються1.

Йдеться про те, що речовий доказ - куля, яку
витягли під час операції з легкого активіста залишається в Німеччині.
Олег Михайлик зазначає, що постанова
винесена 31 липня 2019 року, проте йому її
«підсунули під двері» тільки 15 вересня 2019
року, через 1.5 місяця після її прийняття.
Досудове розслідування вже триває понад
рік, проте відбувається непрозоро для
громадськості, а підстави для зупинення є
сумнівними.

Погроз як таких ініціаторкам флеш-мобу
не надходило, але онлайн-булінг пригнічує
емоційний стан Ірини та Єлизавети та, як
наслідок, заважає активізму у сфері гендерної
рівності та породжує страх переслідування.
1

Інформація надана на основі спілкування регіонального монітора проекту “Зміцнення системи захисту активістів” з активістом.
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11 / 6 вересня на журналістку
передачі "ДжеДАІ" телеканалу "2+2"
напали під час зйомок сюжету
локація / Київ

Передача «ДжеДАІ» присвячена оперативним
новинам щодо доріг та дорожнього руху в
Україні. Катерина працює там вже 2 роки,
такого випадку в Катерини ніколи до цього не
було, хоча вона вказує, що з нею трапилося
2 випадки погроз на цій передачі, коли вона
була змушена не продовжувати обрану тему.
(на основі п
 оста та відео)
Журналістка зробила зауваження одному з
водіїв, який відреагував на це дуже агресивно:
повернувся, підняв скло та почав ображати
Катерину

Вранці 6 вересня
Катерина працювала
над новим сюжетом
щодо
водіїв,
які
безперешкодно
їздять по зустрічній
смузі
в
районі
Борщагівка.

Журналістка зробила
зауваження одному з
водіїв, який відреагував на це дуже агресивно:
повернувся, підняв скло та почав ображати

Катерину, вона почала це фіксувати на камеру
телефона. Коли чоловік побачив, що його
знімають, він вдарив журналістку, вибив
телефон з рук та переїхав його заднім колесом.
На
місце
інциденту - київський район
Борщагівку - викликали поліцію. Журналістка
написала заяву, правоохоронці порушили
кримінальне провадження за ст. 171
(перешкоджання
законній
професійній
діяльності журналістів) ККУ.
(на основі спілкування з постраждалою):
Катерина також звертає
увагу
на те,
що конфлікт
спровокував сам чоловік.
За її словами, вони вже поверталися зі зйомки,
вимкнувши камеру, але побачивши чергового
порушника, вона жестом вказала йому на
недотримання правил дорожнього руху
(подумала, що він і не помітив, так як автомобіль
проїхав повз, не реагуючи на них). Вони вже
підходили до їхньої службової машини коли, за
пару хвилин, порушник розвернув автомобіль,

наздогнав їх, опустив скло і покликав Катерину,
став грубити.
Також, варто відзначити, що чоловік точно
розумів, що вона журналістка. Адже Катерина
була одягнена в брендовану футболку з
назвою програми і телеканалу, руках тримала
мікрофон, а поруч йшов оператор з камерою.
Відразу після інциденту журналістка була дуже
налякана. Через деякий час, проаналізувавши
те, що трапилось, вона заспокоїлася і
ставиться до цього випадку, як до ситуації, в
якій отримала досвід. Як такого страху немає,
але хочеться навчитися правильно діяти в
таких непередбачуваних ситуаціях. Сюжети
будуть продовжувати знімати і далі, тому що це
важлива тема для Катерини.
Катерина наголошує на тому, що розцінює
цей напад як такий, що був свідомим
перешкоджанням журналістській діяльності.
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12 / Народний депутат погрожував
журналісту руху "ЧЕСНО" через
статтю про нього на ресурсі
локація / Київ

10 вересня вранці ЧЕСНО опублікувало
статтю про перший зафіксований факт
«кнопкодавства» в Верховній Раді 9-го
скликання.
В статті йдеться про нардепа Олександра
Ковальова. Сталося це на ранковому засіданні
ВРУ 10 вересня під час голосування за
президентський законопроект про імпічмент.
Опублікували статтю разом в відео, де Олексій
Ковальов голосує два рази.
Того ж дня нардеп Олексій Ковальов підійшов
до журналістів ЧЕСНО з питанням про їх
мотивацію щодо публікування новини щодо
порушення ним процедури голосування.
Також він намагався дізнатися прізвище,
місце народження та з якого журналіст ЧЕСНО,
Олександр Саліженко, округу.

Також, депутат сфотографував журналіста,
надіславши фото комусь у месенджері.
На запитання журналіста про те, чи є це
погрозою, Олексій Ковальов відповів: «Ми ще
зустрінемось і детально про це поговоримо».
Рух ЧЕСНО розцінює це як погрозу своїм
журналістам
відповідно до статті 345-1
КК України “Погроза або насильство щодо
журналіста”, у зв’язку з чим була подана заява
про злочин до правоохоронних органів.
Наразі реакції з боку правоохоронних органів
не було.
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13 / Побиття після Маршу рівності
15 вересня
локація / Харків

заходи щодо підтримки ЛГБТК-спільноти.
Це означає, що подібні інциденти є показовим
прикладом небезпеки ЛГБТК-активістів/ок в
Україні, а точніше - в місті Харкові.
На
основі
звітугрупи
спостереження ОЗОН:

громадського

Під час сутичок після заходу сталося як мінімум
3 напади (не враховуючи постраждалих
працівників поліції) з боку опонентів ХарківПрайду.
Хоча постраждалі стверджують, що не були
учасниками/цями маршу, ми вважаємо за
потрібно коротко висвітлити ці кейси, адже
основною мотивацією для нападу було саме
виявлення нетерпимості до тих, хто відвідує

Опоненти маршу помітили 2-х підлітків, які
йшли по парку, на дівчині була футболка із
веселкою (яку можна проінтерпретувати як
символіку ЛГБТК-спільноти).
Вони почали агресивно розмовляти з нею,
хлопець намагався захистити дівчину, після
чого на нього напали, почали бити та ганяти
по парку. Побиття продовжувалось ще декілька
хвилин, поки один з учасників контр-зібрання
не зупинив інших.

На
сьогодні
ЛГБТК-спільнота

не
є
захищеною
, а злочини на ґрунті ненависті
щодо представників спільноти досі є частими.
Тому такі заходи як Марш Харків-Прайд можуть
стати “мішенню” для різного роду конфліктних
ситуацій, а люди, які відвідують правозахисну
ходу, є активістами/ками, адже в досить
конфліктогенній та небезпечній обстановці
готові публічно виражати свою позицію і
підтримувати ЛГБТК-ініціативи.

Інцидент 2 / Напад на хлопця у саду
Шевченка

Інцидент 1 / Напад біля палацу
дитячої творчості
Спостерігачами/ками
було
зафіксовано
побиття поліцейського, якому передував напад
на дівчину зі сторони контр-зібрання, з діалогу
поліцейського та учасника контр-зібрання
після сутички стало зрозуміло, що напад стався
через припущення про участь дівчини у марші,
її вдарили у куприк ногою.

Поліція не була присутня в саду ім. Шевченка
у цей час. Після нападу підліток у стані шоку
йшов парку, з’явились працівники поліції, у
яких він попросив захисту, але працівники не
вжили ніяких заходів для подальшого захисту
постраждалого.

Інцидент 3 / Напад на хлопця біля
пам'ятника Шевченку
Також, стався напад біля пам’ятника Шевченку
після подій в парку. Опоненти, припустили, що
перехожий також був учасником Прайду, та
почали його бити.
Після кількох спроб працівників поліції
захистити
чоловіка,
та
ряду
ударів,
правоохоронці зробили кільце навколо
постраждалого та вивели його з агресивного
натовпу.
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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.

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 нападів
та утисків активістів, створена за ініціативою
Громадської організації Рух “Визволення”.
Метою діяльності є превентивний захист
активістів ДО, а не після нападів.

Погляди авторів моніторингового звіту не
обов’язково відображають офіційну позицію
Міністерства закордонних справ Чеської
Республіки.

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

Напрямки діяльності мережі “ЗахисТИ”:
Юридичний захист та медіапідтримка 			
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

