
МЕДІА-ОГЛЯД: «Марш секс-працівників» 

Відеосюжети  

             У Києві відбувся марш 
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Легалізація проституції: підрив інституту 

сім'ї чи поповнення бюджету України 

Учасники маршу вимагали скасування адміністративної 

відповідальності за надання секс-послуг 
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праця на рівні 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uf7Gq0o52Qs
https://www.youtube.com/watch?v=uf7Gq0o52Qs
https://www.youtube.com/watch?v=uf7Gq0o52Qs
https://www.youtube.com/watch?v=uf7Gq0o52Qs
https://www.youtube.com/watch?v=uf7Gq0o52Qs
https://www.youtube.com/watch?v=uf7Gq0o52Qs
https://www.youtube.com/watch?v=jwX_U6Hhqpo
https://www.youtube.com/watch?v=jwX_U6Hhqpo
https://www.youtube.com/watch?v=jwX_U6Hhqpo
https://www.youtube.com/watch?v=jwX_U6Hhqpo
https://www.youtube.com/watch?v=FXLZgJcLHow
https://www.youtube.com/watch?v=FXLZgJcLHow
https://www.youtube.com/watch?v=FXLZgJcLHow
https://www.youtube.com/watch?v=FXLZgJcLHow
https://www.youtube.com/watch?v=FXLZgJcLHow
https://www.youtube.com/watch?v=FXLZgJcLHow
https://www.youtube.com/watch?v=FXLZgJcLHow
https://www.youtube.com/watch?v=uf7Gq0o52Qs
https://www.youtube.com/watch?v=uf7Gq0o52Qs
https://www.youtube.com/watch?v=uf7Gq0o52Qs
https://www.youtube.com/watch?v=uf7Gq0o52Qs
https://www.youtube.com/watch?v=uf7Gq0o52Qs
https://www.youtube.com/watch?v=uf7Gq0o52Qs


Проституток у нас за людей не считают!" - работницы 

секс-индустрии вышли на митинг 

От стен Верховной рады  колона направилась к зданию правительства,  а оттуда - к 

Администраци президента. 

- Если мы идем в Европу, то нам нужно стремиться к максимальной демократии и 

соблюдению прав человека. А проституток у нас  вообще за людей не считают!  - говорит 

один из участников  шествия, отказавшийся назвать свое имя.    

Процессию сопровождают работники правоохранительных органов. На каждого 

митингующего приходится минимум один полицейский. Прохожие реагируют на шествие 

спокойно, некоторые даже  не прочь присоединиться. 

- Дочка, против чего марш? Высокие тарифы, война, маленькие пенсии? Я готова 

участвовать, – спрашивает у меня бабуля лет 70-ти. 

Но узнав, кто и почему митингует, бросает "Ой, божечки!" и переходит на другую сторону 

дороги. В  целом же акция проходит мирно, без провокаций и агрессии с чьей-либо 

стороны. 

Навіщо в Києві марширували секс-працівники 

 

Як стверджує правозахисник Павло Скала, наразі в Україні, за зведеними з міжнародними 

організаціями даними, діють 80.100 секс-працівників, із них 10.700 – у Києві. На Сході 

після початку війни кількість працівників секс-індустрії зросла до 25 тисяч.  

 

Урядовим кварталом столиці України пройшов 
перший "Марш секс-працівників" 
 

Аби привернути увагу високопосадовців до проблеми порушення 

прав секс-працівників, упередженого до них ставлення та випадків насильства, з 

саморобними плакатами «Моя робота – мій вибір!», «СЕКС-робота – також робота!», 

«Податки замість штрафів!», «озброєні» червоними парасольками та будівельними 

касками, масками, «посвідченнями секс-працівників», а також деякими елементами 

професійного «спецодягу» учасники маршу пройшли мовчазною мирною ходою урядовим 

кварталом від Верховної Ради повз будівлю Кабінету Міністрів, завершивши марш під 

Адміністрацією Президента України на вулиці Банковій.  

 

 
Марш секс-работников в центре Киева 
 

Работники и работницы секс-индустрии требуют отменить административную 

ответственность за занятие проституцией (ст.181-1 Кодекса Украины об 

административных правонарушениях). По их словам, угроза в любой момент составить 

админпротокол за занятие проституцией используется нечистыми на руку сотрудниками 

правоохранительных органов как средство психологического давления на секс-работниц, 

часто переходит в психологическое и физическое насилие. Отмечается, что речь идет 

исключительно о добровольном предоставлении услуг интимного характера. 
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В Киеве проститутки в масках вышли на акцию 
протеста 

Повна трансляція заходу 

Мирна хода урядовим кварталом на честь 

Міжнародного дня захисту прав секс-

працівників. Жінки вийшли заявити про свої 

права та вимагати скасування 

адміністративного покарання за заняття 

проституцією. Маршрут маршу: Верховна 

Рада України – Кабінет Міністрів України – 

Адміністрація Президента. 

 

Марш за легализацию проституции прошел в 

Киеве 

По словам участников, такая акция проходит впервые. За порядком на месте акции 

следило небольшое количество сотрудников Нацполиции. 

 

Відбувся перший в Україні марш секс-

працівників 

 

Вчора в центрі Києва пройшов перший український марш секс-працівників, які вимагали 

скасувати штрафи за проституцію. У зв’язку з оголошеним днем жалоби марш розпочався 

хвилиною мовчання. Протестувальники пройшли мирною ходою від Верховної Ради 

України до Кабміну, а потім до Адміністрації Президента. Основною вимогою учасників 

маршу було виключення з Кодексу України про адміністративні правопорушення статті, 

що передбачає штраф за заняття проституцією, йдеться на сторінці заходу в Facebook. 

Акцію організували Всеукраїнська ліга Легалайф та Міжнародний благодійний фонд 

Альянс громадського здоров’я. Крім того, для підтримки мирного маршу на акцію 

запросили міжнародні та національні правозахисні організації, а також дипломатів ЄС. 

 

У Києві марш секс-працівниць 

"Ліквідація штрафів - перший крок на шляху до легалізації проституції. Проституція - така 

ж робота, як і всі інші. Цей бізнес легалізований в більшості європейських країн", - 

аргументують організатори - зареєстровані в Києві "Всеукраїнська Ліга Легалайф" і 

"Міжнародний благодійний фонд Альянс громадського здоров'я". 

У Києві пройшов Марш секс-працівників  

В Міжнародний день захисту секс-працівників у Києві відбувся 

перший Марш секс-працівників, які пройшли мирною ходою 

урядовим кварталом, аби заявити про свої права, та з вимогою 

скасувати адміністративне покарання за заняття проституцією ( ст. 181-1 КУпАП). 
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Легалізація проституції в Україні: безкінечна 
дискусія 

Громадські організації та правозахисники вимагають від Верховної Ради хоча б 

скасування адмінштрафів за проституцію. Водночас суспільного консенсусу в питанні 

легалізації надання секс-послуг і надалі бракує. Про необхідність приведення проституції 

до правового поля останнім часом говорять навіть правоохоронці, визнаючи причетність 

своїх співробітників до корупції в цій галузі. Торік про це заявляв зокрема тодішній 

виконуючий обов’язки голови Нацполіції, а нині заступник голови МВС Вадим Троян. 

Про можливість легалізації казав і радник міністра внутрішніх справ, нардеп Антон 

Геращенко, хоча на його думку це питання має бути обговорено на загальнодержавному 

референдумі. 

Марш секс-працівників: Як повії намагалися 

дорватися до влади 

На марш, організований БО "Всеукраїнська Ліга "Легалайф" і МБФ "Альянс громадського 

здоров'я" зібралося людей 30. Більшість – у білих масках зі спеціально підфарбованими 

губами. Як пояснили, до повій в українському суспільстві ставлення упереджене, тож 

далеко не всі наважуються відкрито заявити про свою роботу. 

Точкою збору зробили майданчик перед парламентом. Учасники дійства вишикувались з 

плакатами "Секс-робота – теж робота", "Моя робота – мій вибір", "Ми – за 

декриміналізацією секс-роботи". До акції змайстрували спеціальні стенди, на яких 

розвісили жіночу білизну. 

Учасники акцентували: права повій нікого не турбують, досі трапляються випадки 

поліцейського свавілля, дівчат змушують відпрацьовувати "суботники" - себто, надавати 

послуги силовикам безкоштовно. 

   Марш секс-працівників відбувся у 
Києві 

В активістів були з собою червоні парасольки та будівельні каски, маски, ―посвідчення 

секс-працівників‖, а також деякимими елементами професійного ―спецодягу‖. 

Учасники маршу пройшли мовчазною мирною ходою урядовим кварталом від Верховної 

Ради повз будівлю Кабінету Міністрів, завершивши марш під Адміністрацією Президента 

України на вулиці Банковій. 

Повії окупували Верховну Раду 

Маска, я тебе знаю 

Привів під стіни парламенту повій чоловік в масці і касці (хоча пізніше маску він таки 

зняв). Представився він, як директор з політики та партнерських відносин благодійного 

фонду "Альянс громадського здоров'я" Павло Скала. 
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"Ми хочемо передати до Верховної Ради розроблений законопроект по легалізації і 

декриміналізації проституції, - сказав він нам. - Його прийняти можна за кілька тижнів, 

потрібно поставити лише кілька підписів". 

Секс-працівників активно підтримали в соцмережах 
Українці підтримують легалізацію проститутції 

Користувачі соціальних мереж завзято підтримали ідею легалізувати проституцію в 

Україні. Більшість вірить, що це стане одним із важливих джерел наповнення державного 

бюджету, посилаючись на приклади низки європейських країн, де проституція вже не поза 

законом. 

Звичайно ж не обійшлося і без жартів на цю тему. 

Деякі користувачі порівняли народних депутат з повіями, зазначивши, що оскільки вони 

"легальні", то і секс-працівниць потрібно узаконити. 

У Києві розпочався марш незадоволених повій 

 

 

Колона збирається перед будівлею парламенту. Від площі Конституції жінки хочуть 

пройти від Верховної Ради до Кабінету міністрів і потім до Адміністрації президента 

України. До речі, кожна учасниця вже отримала спеціальні посвідчення секс-

працівників — з тризубом на обкладинці.  Організатори акції — «Всеукраїнська Ліга 

Легалайф» і «Міжнародний благодійний фонд Альянс громадського здоров'я» — 

стверджують, що ліквідація штрафів — це тільки перший крок на шляху до легалізації 

проституції. Адже перша найдавніша — це така ж робота, як і всі інші. До того ж цей вид 

бізнесу легалізований в більшості європейських країн. Так, що Україні в цьому питанні 

варто підтягнутися.  

 

 

http://znaj.ua/news/regions/98266/sekspracivnikiv-aktivno-pidtrimali-v-socmerezhah.html
http://echo.co.ua/u-kiyevi-rozpochavsya-marsh-nezadovolenix-povij/

