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Акція “Свободу не вимкнеш. Мирна акція КиївПрайду під ТЦ «Гулівер» до 

Дня камінг-ауту”  та контрзібрання  
Київ 

11.10.2020 
 

 
10 жовтня у Києві відбулася акція “Свободу не вимкнеш. Мирна акція           

КиївПрайду під ТЦ «Гулівер» до Дня камінг-ауту” та контрзібрання різних          
організацій. Моніторинг забезпечення свободи мирних зібрань під час подій         
здійснювали 5 спостерігачок ОЗОНу. 

 
Тривалість спостереження: 18:00-20:30 
Кількість осіб на зібранні: орієнтовно 150 
Кількість поліції та нацгвардії: близько 200 осіб (без урахування груп резерву). 
Кількість учасників/ць контрзібрання: біля 80 
ЗМІ: 1+1, TV AGR, Kyiv 
 
 

Загальний короткий опис подій 
 
Акція біля Палацу Спорту 
 
Спостерігачки ОЗОН дізналися про проведення акції “Свободу не вимкнеш.         

Мирна акція КиївПрайду під ТЦ «Гулівер» до Дня камінг-ауту” із соціальної мережі            
Facebook. Крім того, із соціальної мережі Telegram стало відомо про проведення           
контракцій одночасно. 

Прибувши на місце анонсованого зібрання спостерігачки зафіксували наявність        
очіпленого поліцією місця для проведення зібрання організації КиївПрайд, перші         
групи учасників контракцій, а також групу поліції та осіб в чорному форменому одязі             
із закритими обличчями (ймовірно приватна охорона ТРЦ Гулівер). 

Близько 18:00 учасники/ці акції почали збиратися біля Палацу спорту. Також          
почалось встановлення прожекторів біля сходів та підключення колонки з мікрофоном;          
лунала музика. Ще до анонсованого початку акції представники НГУ та поліції           
особливого призначення НПУ створили безперервне оточення навколо підходу до         
Палацу спорту. З обох боків оточення були організовані пункти пропуску з           
представників/ць поліції діалогу. 5 представників/ці поліції діалогу було в колі з           
учасниками зібрання. З 18:20 за оточенням з представників НГУ та ПОП (біля            
фонтану) почали збиратись учасники контрзібрання.  

Поліцейські допомагали учасникам зібрання знайти дорогу до місця, де воно          
відбувалося, не допускаючи конфліктів з учасниками контрзібрання.  

Серед зафіксованих поліцейських підрозділів: групи тактико-оперативного      
реагування патрульної поліції, поліція особливого призначення, поліція діалогу та інші          
представники/ці ГУНП у місті Києві. 

О 18:40 з обох боків кордону з правоохоронців (кути біля басейнів) прийшло 27             
та 20 представників НГУ відповідно. О 19:08 представники контрзібрання рушили у           
бік місця пропуску, але не змогли потрапити за кордон правоохоронців та відійшли до             
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входів метро. О 19:12 біля контрзібрання були представники ПОП. О 19:12 учасники            
контрзібрання включили музику. 

Організатори акції о 19:15 повідомили про завершення акції та озвучили           
інформацію щодо супроводу поліцейськими колони учасників до метро, у якому було           
організовано безпечний виїзд учасників/ць. 

Приблизно о 19:24 в центр натовпу учасників акції кинули 3 петарди із-за             
кордону правоохоронців. О 19:27 було організовано колону для супроводу         
учасників/ць акції до входу у метро.  

Гасла: “Бунтуй, кохай, права не віддавай”, “Все буде прайд”, “ Київ - Прайд” 
 
Плакати: “Kyiv is for everyone”, “Даже среди пингвинов есть геи- смирись с            

этим”. 
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Контракції  

 
Біля 18:00 представники організацій “Традиція і порядок”, “Християнський        

фронт” та інші учасники контракції почали збиратися переважно біля виходу з метро            
“Палац спорту” з боку ТЦ “Гуллівер”. Час від часу вони переходили ближче до             
зібрання, оточеного кордонами поліції та Нацгвардії. Приблизно о 19:15 з боку           
проїжджої частини під’їхав автомобіль з аудіообладнанням, з якого лунала гучна          
музика. Пізніше біля нього утворився майданчик, з якого спікери контрзібрання          
виголошували промови, більшу частину з них - тоді, коли учасники зібрання вже            
розійшлися.  

 
Гасла: “Бог, батьківщина, патріархат”, “Слава Україні, героям слава”, “Традиція,         

сім’я, порядок”, “Смерть ЛГБТ”. 
Прапори:  “Всі разом за сім’ю”, “Слава Христу Царю”, “Традиція і порядок” 
 

 
Епізод І. Дії ймовірно приватної охорони стосовно організаторів та         
учасників однієї з груп контрзібрання.  
 
 

Близько 18:23 та 18:30 спостерігачкою групи було зафіксовано конфліктну         
ситуацію між ймовірно приватною охороною ТРЦ “Гуллівер” та учасниками         
контрзібрання. Останні стверджували поліції, що у них вкрали речі         
представники охорони із застосуванням сили.  

Згодом відбулася суперечка між представниками поліції діалогу та        
організаторами й учасниками контрзібрання, які хотіли розташуватися біля        
будівлі ТРЦ “Гуллівер”. Так, представник поліції діалогу попросив показати         
повідомлення про проведення акції та “рекомендував”, за його словами, обрати          
місце подалі від будівлі. 

Суперечка була перервана штовханиною, яку почав представник охорони        
ТРЦ “Гуллівер”. Одразу на місце події підійшли представники ТОР, а          
представники поліції почали вимагати у охоронця припинити провокацію. Як         
було почуто спостерігачкою, один із організаторів зібрання вирушив з         
поліцейськими складати заяву про злочин, який, за його словами, був скоєний           
представниками охорони ТРЦ “Гуллівер”. Так, до кінця контрзібрання - біля          
будівлі воно не проводилося.  

 
Епізод ІІ. Конфлікт представника контрзібрання із спостерігачками       
ОЗОНу. 

 
Приблизно о 18:30 спостерігачки вирішили зробити загальне фото        

контрзібрання для підрахунку кількості учасників. Побачивши це, учасник        
контрзібрання (з організації “Традиція та порядок”) грубо висловив своє         
незадоволення та вимагав у грубій формі, щоб спостерігачки покинули місце          
спостереження, аргументувавши тим, що учасники контрзібрання проти фото-        
та відеофіксації. Конфлікт був завершений після втручання керівника цієї         
організації. 
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Епізод ІІІ. Конфлікт учасників контрзібрання з поліцією.  
 
Близько 19:07, коли до площі Спортивної прибула ще одна група          

учасників/ць контрзібрання - групи тактико-оперативного реагування почали       
проведення поверхневої перевірки, під час якої виник конфлікт, суть якого          
невідома. Почалася штовханина, яка згодом припинилася й учасники контракції         
пройшли на місце проведення свого зібрання. 

 
Епізоди IV. Жбурляння петард у бік учасників/ць акції “Свободу не          

вимкнеш”.  
Близько 19.25 пролунали вибухи кількох петард, кинутих у бік зібрання          

деякими учасниками контрзібрання, які підійшли до кордону поліції. 
 

 

Охорона здоров’я.  

На акції не були присутні представники Червоного хреста чи швидкої допомоги. 

 

Висновки 

Завдяки успішно організованій операції з охорони громадського порядку        
поліцією - ризик нападів на учасників/ць зібрання “Свободу не вимкнеш. Мирна акція            
КиївПрайду під ТЦ «Гулівер» до Дня камінг-ауту” був зведений до мінімуму. Зокрема,            
на станціях метрополітену було організовано чергування поліцейських. Поліція        
зустрічала за можливості учасників/ць зібрання та проводила їх до місця проведення,           
коли їм не було зрозуміло як туди пройти. Крім того, був організований безпечний             
виїзд учасників/ць з місця проведення акції.  
Спостерігачки зафіксували оперативне реагування на конфлікти, що виникали між         
різними акторами та їхнє запобігання. 

Однак, насторожує ситуація, що виникла із ймовірно приватною охороною ТРЦ          
“Гуллівер”, яка безпідставно виганяла учасників контрзібрання з-під будівлі силовим         
чином, у деяких ситуаціях провокувала конфлікт. Оскільки належної реакції на місці та            
протидії цьому з боку поліції не було зафіксовано. 

Крім того, системними залишаються проблеми неналежної ідентифікації частини        
поліцейських. Маркування шоломів підрозділів ТОР та ПОП мають бути оновлені,          
оскільки майже стерлися.  
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Фотогалерея 
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