ВГО «Стоп корупції» - мережева всеукраїнська
організація, яка об'єднує небайдужих людей, для
яких майбутнє України – вільне від корупції,
зловживань владою і маніпуляцій громадською
думкою.
Ми працюємо на результат: завжди намагаємось
досягти конкретної мети – зупинити корупцію та
покарати корупціонерів. У нашому звіті ви
побачите конкретні історії, як ми протидіємо
корупції та допомагаємо людям.
Ми не тільки розслідуємо факти корупції та її
схеми, але й проводимо громадські кампанії,
спрямовані на відновлення законності.
Ми поєднуємо зусилля професійних журналістів
і громадських активістів-правозахисників задля
досягнення синергії та позитивних змін у країні.
Наші перемоги – результат спільних дій багатьох
небайдужих громадян.
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Шановний читачу!
Громадська організація «Стоп корупції» існує вже більше ніж п’ять років, й кожного - до нас звертаються десятки тисяч
українських громадян, які потерпають від зловживань владою і корумпованих посадовців. Ми завжди прагнули
допомогти їм у практичний спосіб: надати юридичні консультації, захистити під час судових засідань, відновити
справедливість і права людей, потерпілих від свавілля посадовців. Саме завдяки цим зверненням ми визначили
програму наших дій і пріоритети законодавчих ініціатив та всеукраїнських громадських кампаній. За п’ять років «Стоп
корупції» виросла з невеликої локальної організації до всеукраїнської мережі громадських активістів-правозахисників,
журналістів і викривачів корупції, яка представлена в усіх регіонах України і користується заслуженим авторитетом
українців. Саме перед цими громадянами ми звітуємо про результати нашої діяльності у 2020 році. Сподіваємось, що
цей звіт допоможе іншим громадським організаціям і просто небайдужим людям у розумінні, ким ми є, як перемагати
корупцію і міняти життя у нашій країні на краще.
З повагою,
Правління ВГО «Стоп корупції»

Всеукраїнська громадська організація «Стоп
корупції» є неприбутковою неполітичною
незалежною організацією, що провадить
громадські антикорупційні розслідування і
правозахисну діяльність з метою запобігання
зловживанню владою, протидії корупції і сприяння
демократичним перетворенням в Україні.
Ми активно залучаємо до наших розслідувань
місцевих активістів та висвітлюємо у засобах
масової інформації найактуальніші питання
місцевого самоврядування і дотримання
посадовцями антикорупційних стандартів
державної служби. Наші зусилля сфокусовані на
залученні громадян до розв'язання місцевих
проблем, аби зробити місцеву владу
відповідальною і підзвітною.
Ми прагнемо, щоб у публічному секторі України
панували ті ж цінності, що зібрали нашу команду:
доброчесність і прозорість у ставленні до
державних справ і громадянських обов’язків,
справедливість і рівні права усіх громадян.
Ми вважаємо вільну і відповідальну журналістику
невід’ємною складовою права громадян на
отримання правдивої неупередженої інформації.
Неухильне дотримання Закону, повага до гідності
людини, якість і професійна глибина – засадничі
принципи наших журналістських розслідувань. Ми
щиро вдячні тим громадянам, що допомагають у
наших розслідуваннях, ми дбаємо про них і
намагаємося максимально їх захистити.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВГО «СТОП КОРУПЦІЇ»
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СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

Відповідно до місії структура організації складається з основних підрозділів, які тісно співпрацюють:
Правозахисний підрозділ;
Юридичний відділ;
Мережа відокремлених підрозділів «Стоп корупції» в регіонах України;
Медійний підрозділ з правозахисної і розслідувальної журналістики;
Спеціалізований портал антикорупційних новин «СтопКор».
Нижче у цьому звіті докладно описані результати роботи усіх підрозділів ВГО «Стоп корупції»

Беручи до уваги потужну роль засобів масової інформації в отриманні
суспільством правдивої інформації й формуванні антикорупційної
культури громадян, стратегія наших дій є подвійною.
З одного боку, ми проводимо громадські антикорупційні
розслідування проти корумпованих державних посадовців на усіх
рівнях управління (найвищих, регіональних, муніципальних,
місцевих). Ґрунтуючись на оригінальних громадських
антикорупційних розслідуваннях, ми створюємо нашу
медіапродукцію – матеріали з правозахисної (адвокаційної)
журналістики. А результати розслідувань ми спрямовуємо до
державних антикорупційних органів для подальшого кримінального
провадження і переслідування корупціонерів.
З іншого боку, результати антикорупційних громадських і
журналістських розслідувань підхоплюють правозахисники, які
працюють в окремих структурах у складі нашої організації – у
правозахисному, юридичному відділах і мережі відокремлених
підрозділів в регіонах України. Ми намагаємось якнайширше залучити
пересічних громадян і громадських активістів до нашої діяльності у
якості викривачів, волонтерів і навіть співавторів медіапродуктів,
використовуючи такі соціальні інновації, як краудсорсинговий
журналізм, соціальні медіа і мережі. Таким чином порядок денний
наших розслідувань формується саме потребами та вимогами громадян,
які щоденно стикаються зі зловживанням владою та корупційними
практиками. Своєю чергою, після оприлюднення викритих фактів і
корупційних дій ми показуємо, що корупція є переборною,
корупціонери – звільнені та кримінально переслідувані, протиправна
діяльність злочинних організацій і підприємств – зупинена, і українське
громадянське суспільство перемагає корупцію.
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НАША СТРАТЕГІЯ

5

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВГО «СТОП КОРУПЦІЇ»
6

Допомагає нам у цьому співпраця з державними
антикорупційними органами, передусім з
Національним антикорупційним бюро,
Генеральною прокуратурою, Антикорупційною
прокуратурою, Національним агентством з питань
запобігання корупції, Національною поліцією та
іншими державними закладами і установами.
Члени нашої організації обиралися до складу
Контролюючої громадської ради НАБУ, НАЗК та
інших громадських рад при центральних органах
виконавчої ради.
З одного боку, ми створюємо публічний тиск на
органи влади за допомогою наших публікацій і
поширення об’єктивної інформації у засобах
масової інформації, а з іншого – ми уважно
пильнуємо, аби корумповані «герої» наших
розслідувань і телепередач отримали те, на що
вони заслуговують. Таким чином ми не лише
викриваємо корупційні зловживання, а й досягаємо
практичних результатів з припинення корупційних
схем і зміцнення антикорупційної культури в
Україні.

ВГО «Стоп корупції» створювалася командою
однодумців протягом кінця 2014 – першої половини
2015 року як організація, що поєднує розслідувальну
журналістику, юридичну підтримку і правовий захист
громадян від корупційних дій державних посадовців у
Київській області.
Але згодом організація розповсюдила діяльність на
більшість регіонів України, у яких формується і постійно
розширюється наша мережа журналістів і
правозахисників. Наразі наша загальноукраїнська
мережа налічує більш як 80 відокремлених підрозділів і
партнерських організацій у регіонах України. У 2020
році наша організація отримала статус «всеукраїнської»
і назву ВГО «Стоп корупції»

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВГО «СТОП КОРУПЦІЇ»
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
Оскільки ГО «Стоп корупції» є неприбутковою
організацією, головним джерелом фінансування нашої
діяльності є членські внески, доходи від авторських
прав на журналістські публікації, надходження від
реклами на порталі «Стоп корупції», гранти на
виконання проєктів від донорських організацій,
добровільні пожертви і безповоротна фінансова
допомога. У 2020 році цей перелік поповнився
доходами від монетизації власного YouTube каналу
«Стоп корупції», а також доходами за надані
консультативні послуги продакшн-студією партнерської
організації «Інформаційне агентство «Стоп корупції ТВ».

ПРАВОЗАХИСНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
І ЮРИДИЧНА
ДОПОМОГА

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ
І ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

Правозахисний підрозділ ВГО «Стоп корупції» у своїй діяльності
використовує різні механізми, способи і засоби для захисту прав та
законних інтересів громадян. Успіх та результативність роботи
правозахисної команди залежить від співпраці між внутрішніми
підрозділами, зокрема юридичним, журналістським, аналітичним та
інформаційним, що дає змогу комплексно підходити до розв'язання
тих чи інших проблемних ситуацій, а також допомагати громадянам,
які потребують захисту.
Наші правозахисники надають консультації громадянам, які
звертаються до організації за допомогою, вивчають справи
потерпілих від корупції громадян, представляють їхні інтереси в
державних і судових органах, здійснюють активні виїзди до
правоохоронних, контролювальних органів та органів місцевого
самоврядування, проводять масові громадські акції. Специфіка
роботи наших правозахисників полягає у спільній взаємодії з
контролювальними правоохоронними органами та органами
місцевого самоврядування, а також допомозі журналістам у
здійсненні журналістських розслідувань та викритті корупціонерів.
Тільки за 2020 рік правозахисниками правозахисного напрямку було
здійснено близько 1000 виїздів до різних інстанцій та організацій,
проведено близько 300 громадських акцій прямої дії.
ВГО «Стоп корупції» використовує усі визначені законодавством
механізми співпраці з державними органами. Зокрема за
результатами онлайн-голосування правозахисник та активний
громадський діяч Роман Литвин у 2020 році був обраний до
Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання
корупції як кандидат від ВГО «Стоп корупції».
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І ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

Окрему увагу наші правозахисники приділяють викоріненню
корупційних схем у галузі використання природних ресурсів,
корисних копалин і охорони навколишнього середовища. За
2020 рік у взаємодії з контролювальними та правоохоронними
органами у сфері природоохорони нам вдалося отримати
вагомі результати. Зокрема, йдеться про арешти близько 5
одиниць техніки, а також про зупинення діяльності близько 28
нелегальних точок видобутку піску, на яких, за попередніми
підрахунками, перебувало близько 50 одиниць спецтехніки.
Спільними діями журналістського, аналітичного, юридичного
та правозахисного напрямків було викрито схему розкрадання
державних коштів на будівництві доріг, у тому числі пов’язаних
з "Великим будівництвом", а також зупинено цинічного
піщаного нелегала в Дніпропетровській області.
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У 2020 році нам вдалося вдосконалити спільну
взаємодію між державною екологічною інспекцією
України та ВГО "Стоп корупції" і визначити завдання
щодо створення та розвитку інституту громадських
екологічних інспекторів. Ми підписали меморандум
про співпрацю з Укавтодором з метою поліпшення
якості будівництва українських доріг та належного
виконання програми "Велике будівництво". На
прохання Стопкору Укравтодор провів спеціальний
семінар для наших осередків у регіонах України, на
якому місцеві активісти навчались методів
громадського контролю за якістю дорожнього
будівництва. Нашим правозахисникам вдалося
викрити та повідомити про кримінальні схеми і
зловживання з боку будівельників на спорудженні
доріг у низці регіонів України.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ВГО «СТОП КОРУПЦІЇ»
ІГОР БОНДАРЧУК І ГОЛОВИ УКРАВТОДОРУ

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ
І ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

Правозахисники взяли активну участь у здійсненні громадського контролю під час
голосування на місцевих виборах в Україні у 2020 році, а також щодо дотримання
учасниками виборів законодавчих вимог до передвиборчої агітації. Наші правозахисники
добре налагодили комунікації з правоохоронними органами та органами контролю за
дотриманням виборчого законодавства, і нам вдалося зафіксувати ряд правопорушень,
зловживань, а також створити передумови для зупинення мереж підкупу виборців.
Активна робота правозахисників проявлялася та продовжується під час запровадження
Кабінетом Міністрів України карантинних обмежень щодо діяльності розважальних
закладів та закладів громадського харчування. Спільними рейдами з
Держпродспоживслужбою, муніципальної вартою, поліцією та іншими контролювальними
органами вдалося зупинити порушників, а також створити передумови для зупинення
зловживань для інших.
У 2021 році правозахисний підрозділ організації присвятить роботу вдосконаленню
алгоритмів діяльності наших правозахисників. Перше: отримуємо звернення від
громадянина і забезпечуємо конфіденційність інформації; друге: перевіряємо отриману
інформацію; третє: в разі підтвердження інформації здійснюємо виїзд до
контролювального чи правоохоронного органу або чиновника, який зловживає своїм
посадовим становищем чи належно не виконує функцій, покладених на нього державою.
Четверте: вступаємо в комунікацію з органом або посадовцем; п'яте: передаємо відповідне
звернення та фіксуємо факт зловживання, вимагаємо припинити протиправні дії; шосте:
переводимо ситуацію в юридичну площину; сьоме: отримуємо результат виїзду та
здійснюємо громадський контроль за результатами розгляду поданої заяви або
звернення; восьме: в разі відсутності реакції проводимо громадські акції прямої дії біля
відповідної установи.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ВГО «СТОП КОРУПЦІЇ»
ІГОР БОНДАРЧУК
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Юридичний блок проєкту «Стоп Корупції» - це
досвідчені юристи, які є експертами у сфері
протидії корупції та роботи засобів масової
інформації. Юридичний відділ надає щоденно
кваліфіковану юридичну допомогу десяткам
людей з усієї України, що охоплює прийом
громадян в офісі, консультації телефоном
заявників та роботу з електронними
зверненнями.
Через Call-центр до нашої організації щороку
звертається по допомогу більш як 11 тисяч
українських громадян (за весь час існування ГО
«Стоп корупції до нас звернулися майже 70
тисяч громадян). Для розслідування фактів, про
які повідомляють громадяни, наші фахівці
виїжджають на місця подій. Так, лише за 2020
рік кількість здійсненних виїздів на підставі
звернень громадян становила 6452.
Найгостріші питання, що є підставою для
звернень громадян – це земельні питання,
екологія, свавілля чиновників, незаконні
забудови, бездіяльність правоохоронних
органів.

Важливим аспектом роботи юридичного відділу є постійна
співпраця з державними правоохоронними органами. Ми
співпрацюємо з Національною поліцією України, Офісом
Генерального прокурора, Національним агентством з питань
запобігання корупції, Антикорупційною прокуратурою,
Національним антикорупційним бюро України,
Держгеокадастром, Державною фіскальною службою України і
органами місцевого самоврядування. Саме ця співпраця щодо
розгляду згаданими державними установами наших звернень
та повідомлень про вчинення кримінального правопорушення
уможливлює доведення корупційних справ до кримінального
провадження, звільнення корупціонерів і зупинення
корупційної діяльності.

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ
І ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

За результатами журналістських розслідувань нами готуються
тисячі заяв, скарг, повідомлень про вчинення кримінального
правопорушення та запитів до компетентних
контролювальних органів. За 2020 рік нами підготовлено
більш як 6 тисяч юридичних документів, звернень та запитів.
За нашими зверненнями у 2020 році було зареєстровано 156
нових кримінальних проваджень, а 7 проваджень були
поновлені. У 62 кримінальних справах наша команда досягла
перемоги у суді.

У додатку до цього звіту ми виклали лише декілька
прикладів наших історій успіху і перемог.
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МЕРЕЖА
ВІДОКРЕМЛЕНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ ВГО
«СТОП КОРУПЦІЇ» В
РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

У 2020 році було створено 23 нові підрозділи і
організація отримала статус всеукраїнської. Наші
активісти-правозахисники ведуть прийом громадян,
які потерпають від зловживань влади і корупції та
звертаються до нас за допомогою, здійснюють
антикорупційний моніторинг рішень місцевої влади, а
також проводять кампанії адвокації з метою сприяння
антикорупційним реформам, прозорості місцевих
бюджетів, припиненню корупційних схем,
притягненню до відповідальності посадовців, що
винні у корупційних кримінальних правопорушеннях.

МЕРЕЖА ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ВГО «СТОП КОРУПЦІЇ» В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Мережа відокремлених підрозділів ВГО «Стоп
корупції» в регіонах України працює у більш ніж 80
містах в усіх регіонах України. Мережа підтримує
діяльність правозахисного і медійного підрозділів
організації, а також залучає громадських
активістів-волонтерів на місцях до правозахисної
діяльності.
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Окремий напрям роботи мережі громадських активістів – громадянська
і правозахисна журналістика. Ми активно підтримуємо нове явище в
українському медіапросторі, яке отримало назву «громадянська
журналістика». Громадянська журналістика – це діяльність громадян,
які беруть активну участь у процесі збирання, аналізу та поширення
інформації, не маючи при цьому професійної журналістської
підготовки. Ми навчаємо місцевих громадських активістів з регіонів
України необхідним навичкам проведення громадських
антикорупційних розслідувань і долучаємо їх до створення наших
журналістських матеріалів. Ці матеріали складають зміст публікацій
нашої правозахисної (адвокаційної) журналістики.

У 2020 році активісти мережі взяли участь у моніторингу місцевих
виборів в Україні. Про результати цього спецпроєкту можна
дізнатись докладніше нижче у відповідному розділі звіту.
Проте певна частина членів регіональної мережі вирішила не
брати участь у моніторингових заходах, натомість взяти
безпосередню участь у виборах до органів місцевого
самоврядування. Ці вибори показали зростання авторитету
громадських активістів «Стоп корупції» в місцевих громадах. 23
активісти ВГО «Стоп корупції» з різних регіонів України, яких
можна побачити на цьому малюнку, перемогли на виборах до
органів місцевого самоврядування у 2020 році.

Наведемо лише декілька прикладів історій успіху наших осередків у 2020
році, які добре ілюструють, як підрозділи «Стопкору» в регіонах працюють і
перемагають корупційні схеми.
Монастирищенському осередку ГО «Стоп корупції» стало відомо, що
працівники комунального підприємства Монастирищенської районної ради
«Монастирищенське комунальне спеціалізоване лісогосподарське
підприємство» зловживають своїми службовими обов'язками та незаконно
вирубують деревину. За зверненням осередку до Держекоінспекції
Центрального Округу останньою була проведена перевірка лісництва. До
складу комісії з перевірки було включено активістів ГО «Стоп корупції», і
разом було перевірено десятки гектарів лісів та лісосмуг. За фактом
виявлених порушень було складено декілька протоколів за надані збитки
державі у розмірі в кілька сотень тисяч гривень.
Завдяки медійній активності Олевського осередку ГО «Стоп корупції» був
зупинений видобуток бурштину в Олевському районі біля села Замисловичі.
Під виглядом геологорозвідки кримінальні ділки незаконно видобували
бурштин у промислових масштабах. Публікації «Стоп корупції» стали
приводом для відкриття кримінального провадження, арешту техніки і
незаконно видобутого бурштину. Справа перебуває на судовому розгляді.
Активіста підрозділу «Стоп корупції» у Шевченківському районі міста Києва
Володимира Чеславського нагороджено медаллю ВТО «Орден «За
самовіддану працю в боротьбі з пандемією». Також він виступив
організатором фестивалю гідності «Незламні духом» у столиці і отримав
Подяку від керівництва фестивалю за організацію «масштабної
просвітницької роботи серед соціально найуразливіших верств населення».

МЕРЕЖА ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ВГО «СТОП КОРУПЦІЇ» В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

ІСТОРІЇ УСПІХУ ОСЕРЕДКІВ СТОПКОРУ
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В Овручі на Житомирщині активісти Овруцького районного відокремленого
підрозділу ВГО «Стоп корупції» довели в суді факт фальсифікації результатів
виборів, і суд скасував протокол і постанову тервиборчкому про визнання
переможцем місцевих виборів чинного мера Овруча Івана Коруда.
Неспростовні докази – фото і відео підроблених протоколів – оприлюднені в
соціальних мережах. 30 листопада ЦВК достроково припинила повноваження
Овруцької міської ТВК на Житомирщині у зв'язку із систематичними
порушеннями законодавства.
Скандальний мер Олевська Олег Омельчук багато разів потрапляв у поле зору
«СтопКору», йому було присвячено кілька журналістських розслідувань. У
червні 2020 року Олевський районний суд відсторонив від виконання
обов'язків голову Олевської ОТГ Олега Омельчука і прийняв рішення про
запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Одіозний мер Олевська
(Житомирська область) Олег Омельчук не зміг уникнути звинувачення
Коростенської місцевої прокуратури. Його справа з 31 серпня передана до суду.
Йдеться про аферу Омельчука під час ремонту автомобільної дороги до
райцентру на 645 000 гривень.
Голова Харківської ОДА Олексій Кучер взяв під особистий контроль ситуацію,
що склалася на збанкрутілому заводі «Електроважмаш». Такого кроку від нього
домоглися активісти харківського відокремленого підрозділу ВГО «Стоп
корупції». Вперше слово від керівництва пролунало саме після пресконференції,
яку провели активісти ВГО «Стоп корупції» у Харкові. Завдяки втручанню
нашого осередку, голова Харківської ОДА Олексій Кучер нарешті звернув увагу
на питання та заявив, що зі свого боку докладе максимальних зусиль, аби
державний завод знову запрацював, як слід, та не став приватною власністю.
КОЛИШНІЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА М. ОЛЕВСЬКА ОЛЕГ ОМЕЛЬЧУК

У серпні 2020 року марганецький суд поновив слідчі дії у справі про напад на
громадського активіста і журналіста «СтопКору» з Марганця Володимира Садикова.
Раніше справу хотіли закрити та перекваліфікувати з побиття журналіста за ч.2
ст.345-1 КК України на ч.1 ст.296 КК України «хуліганство». Після затягування
розслідування представники громадської організації ВГО «Стоп корупції»
неодноразово звертались до Генеральної прокуратури України, Нацполіції, особисто
до голови відомства Клименка та до Департаменту захисту інтересів суспільства і
держави з заявою щодо цієї ситуації та проханням втрутитися. Після цього з’явилися
позитивні зрушення. Справу взяли на контроль та використали всі належні
інструменти, щоб досягти відновлення справедливості.
Після того, як депутат міської ради і голова бюджетної комісії Олена Кушнарьова
потрапила у немилість до очільників міста через принципову позицію і незгоду у
питаннях дерибану бюджету, її чоловік підприємець Сергій Кушнарьов зазнав
переслідувань від місцевої влади. Він 10 років будував чотириповерховий готель на
орендованій у міськради землі. Та коли все було готове – бізнесмену просто не
продовжили термін оренди. Натомість зареєстрували іншу заяву на оренду цієї
ділянки на 49 років, написану під диктовку в кабінеті очільників Святогірська.
Бізнесмену закидали «фальшиві декларації», порушили кримінальну справу.
Зрештою, завдяки підтримці святогірського осередку Стопкору, суди першої та
апеляційної інстанцій підтвердили невинуватість бізнесмена.

КОЛИШНЯ ОЧІЛЬНИЦЯ ДЕРЖАВНОЇ РИБООХОРОНИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТЕТЯНА ЦІЛЕНКО

МЕРЕЖА ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ВГО «СТОП КОРУПЦІЇ» В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Активісти Кропивницького підрозділу ВГО "Стоп корупції" домоглися повної
реформації Державної рибінспекції у Кіровоградській області та підписали
меморандум про співпрацю з новою службою рибної охорони. Після виходу в ефір
сюжету про масштабний антикорупційний рейд, проведений нашими активістами,
під час якого вони намагалися отримати пояснення від тодішньої очільниці
Державної рибоохорони Тетяни Ціленко, вона подала позов до суду щодо
розповсюдження про неї неправдивої інформації. Як з'ясували активісти, саме вона
за сприяння обласної СБУ покривала браконьєрів, а також незаконно вимагала плати
з рибалок. Проте завдяки зусиллям кропивницького осередку "Стоп корупції" Ціленко
була відсторонена від займаної посади. Згодом суд відмовив у задоволенні її позову.
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ПРАВОЗАХИСНА
ЖУРНАЛІСТИКА
І АНТИКОРУПЦІЙНІ
РОЗСЛІДУВАННЯ:
ПРОДАКШН-СТУДІЯ
«СТОПКОР TV»

Медіаблок “Стоп корупції” - це потужна команда професійних
журналістів-розслідувачів і аналітиків. Уже 5 років поспіль вони
викривають чиновників-корупціонерів, розплутують масштабні
схеми розкрадання державних грошей, запобігають злочинному
дерибану землі.
Упродовж 2020 року проєкт журналістських розслідувань
“Стоп корупції” випустив сотні резонансних і вибухових
відеоматеріалів, більшість з яких стали приводом для
кримінальних проваджень. А фігуранти сюжетів не лише
прославилися на всю країну, але й чимало втратили: репутацію,
посаду, статки...
При цьому зауважимо, що розслідування стосувалися не лише
провідних чиновників, але й корупції на місцевому,
регіональному рівні, яка за розмірами хабарів і кількістю
казнокрадів частенько перевищує столичну. Серед
найяскравіших кейсів, зокрема, елітні квартири, в яких міністр
транспорту В.Криклій живе з громадянською дружиною, хоча й не
вносить їх до декларації. Або, наприклад, маєток начальника
поліції Вінницької області, який теж «забув» внести його до
відомостей. До речі, після публікації матеріалу генерала звільнили
з посади. Наші журналісти показали, завдяки кому розкрадають
мільйони на “Великому будівництві”, чому Канівському
водосховищу загрожує апокаліпсис, хто розбазарює майно
“Укрзалізниці”, куди витікають кошти “Укроборонпрому”, як
відмивають гроші на футболі. А наша постійна рубрика “За
парканом” зазирнула за мури розкішних, але таємних палаців
високопосадовців: суддів Конституційного Суду, депутатів
народних і місцевих, провідних менеджерів держструктур…

ПРАВОЗАХИСНА ЖУРНАЛІСТИКА І АНТИКОРУПЦІЙНІ
РОЗСЛІДУВАННЯ: ПРОДАКШН-СТУДІЯ «СТОПКОР TV»

ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕКТИВ ЖУРНАЛІСТІВ
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Важливо, що результати розслідувань журналісти спрямовують
до державних антикорупційних органів, аби корумповані
«герої» розслідувань отримали те, на що вони заслуговують подальші кримінальні провадження. Допомагає проєкту в
цьому співпраця з державними антикорупційними органами,
передусім з Національним антикорупційним бюро,
Генеральною прокуратурою, Антикорупційною прокуратурою,
Національним агентством з питань запобігання корупції,
Національною поліцією та іншими державними закладами й
установами.
Окрім цього, наші журналісти вели прямий ефір з багатьох
важливих подій, аби глядачі могли побачити все першими і на
власні очі. Завдяки безупинному розвитку і креативній команді
у нас з’явилися і нові рубрики. Наприклад, “Щоб я так жив”, де
ми разом із провідними будівельними експертами інспектуємо
столичні житлові комплекси, аби вберегти інвесторів від
чергової афери. І наразі це єдиний подібний проєкт, де ми не
просто розповідаємо про ціну, розташування і будматеріали, а
ще й ретельно разом із юристами вивчаємо документи і
перевіряємо усі дозволи на об’єкт, які мають бути у чесного
забудовника. А щоб показати справжнє обличчя народних
обранців — ми запустили рубрику бліцінтерв’ю, де вони –
депутати – розповідали про приватне життя, свої розваги і
робочі будні.
Загалом завдяки унікальній синергії журналістів, юристів,
аналітиків і правозахисників “Стоп корупції” ми створюємо
ексклюзивний продукт. Наша мета — не просто “прославити”
корупціонера, розкрити павутиння тіньових схем, але
насамперед довести цю справу до логічного завершення,
поставити крапку у суді і - в ідеалі - унеможливити розкрадання
і хабарництво у майбутньому.

11 вересня на телеканалі «Інтер» стартував перший випуск політичного
ток-шоу «Мир чи/та війна». ВГО «Стоп корупції» пишається тим, що
засновника і координатора нашої організації запросили стати ведучим цієї
передачі. Відомий громадський діяч і заслужений журналіст України Роман
Бочкала разом із Олексієм Фадєєвим та Катериною Лисенко щотижня у
прайм-тайм обговорюють найактуальніші для України питання
суспільно-політичного життя. Гості програми – представники влади,
політики, народні депутати, представники Офісу Президента, уряду,
експерти, політологи, жителі усіх регіонів України.
Серед тем для обговорення з гостями студії: коронавірус, суворий карантин
і початок вакцинації, бюджет на наступний рік, відтік медиків з країни,
протести підприємців та можливий майдан, конституційна криза,
протистояння президента та судів, боротьба з корупцією в Україні,
фінансування освіти та заробітні плати вчителів та багато інших тем.

ПРАВОЗАХИСНА ЖУРНАЛІСТИКА І АНТИКОРУПЦІЙНІ
РОЗСЛІДУВАННЯ: ПРОДАКШН-СТУДІЯ «СТОПКОР TV»

РОМАН БОЧКАЛА – ВЕДУЧИЙ
ПОЛІТИЧНОГО ТОК-ШОУ
«МИР ЧИ/ТА ВІЙНА»
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СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
ПОРТАЛ
АНТИКОРУПЦІЙНИХ
НОВИН «СТОПКОР»
І СОЦІАЛЬНІ МЕДІА

У 2020 році команда інформаційного порталу https://stopcor.org/ зробила вагомі кроки з
наповнення його якісним змістом та новими рубриками і зробила його одним з
найавторитетніших спеціалізованих інтернет-ЗМІ України.
Щотижня на порталі на регулярній основі виходять авторські блоги, інтерв’ю. У 2020 році
з’явились нові рубрики і спецпроєкти. Зокрема, йдеться про рубрику «Обличчя. Проблеми.
Рішення», яка висвітлює і поширює успішний досвід протидії корупції, і проєкт "Шоб я так
жив" про якість житлових новобудов. Ми продовжуємо ексклюзивні публікації в таких
популярних рубриках, як "За парканом" — про елітну нерухомість українських чиновників, і
"Стоп політичній корупції" — про політичну корупцію в Україні, маніпуляції на виборах,
незаконне використання адмінресурсу і партійних коштів. Щодня ми оновлюємо категорію
«Топтеми», де розміщується інформація про найгарячіші події в Україні і світі. За день
редактори порталу генерують близько 70 новин, що є досить високим показником для
спеціалізованого тематичного онлайн-видання, яким є портал «Стопкор». Команда сайту
щотижня генерує ексклюзивні матеріали, серед яких — інтерв'ю з політиками найвищого
рівня та медійними персонами. Аналітики сайту створюють глибокі аналітичні лонгріди, а
вузькопрофільні експерти пишуть для нашої категорії "Блог: Точка зору". Не забуваймо про
окремий напрямок правозахисної журналістики - його знайдемо в рубриці "Стопкор:
Правозахист". Особливу увагу у 2020 році ми приділяли напрацюванню масштабного досьє
олігархів, бізнесменів, політиків, яким можуть скористатись будь-які зацікавлені громадяни
України.

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТАЛ АНТИКОРУПЦІЙНИХ
НОВИН «СТОПКОР» І СОЦІАЛЬНІ МЕДІА

УНІКАЛЬНИЙ ЗМІСТ
ПОРТАЛУ «СТОПКОР»
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ПОКРАЩЕННЯ
ЯКІСНИХ
ПОКАЗНИКІВ
ТРАФІКУ
Наш інформаційний портал широко цитується в соціальних
медіа та загальнонаціональних новинних платформах, зокрема
у Facebook, Ukrnet, Instagram та інших. Завдяки якісній роботі
журналістів і нашої команди у цілому значно покращилась
видимість порталу у пошуковій системі Google.
«Якщо підсумувати, щомісячна відвідуваність сайту протягом
2020 року (у порівнянні з 2017 роком) збільшилась у 6-7 разів і
перевищила 700 тисяч на місяць».

ЗЛАГОДЖЕНА
КОМАНДА
ІНТЕРНЕТ-ПРОЄКТУ
Усі члени команди інтернет-складової проєкту тісно взаємодіють
між собою. Копірайтери інформаційного порталу комунікують з
Facebook-командою, аби публікувати цікаві для їхньої аудиторії
новини. Ті, своєю чергою, поширюють посилання, підвищуючи
таким чином показники інформаційного порталу. Існувати
настільки результативно одне без одного вони не можуть і це є
результатами копіткої роботи з напрацювання найбільш
ефективних стратегій.

У 2020 році Портал «Стопкор» зміцнив свою присутність у соціальних мережах.
Завдяки плідній роботі команди Facebook у кооперації з інформаційним порталом
stopcor.org за рік було опубліковано майже 1000 постів. Кількість підписників
збільшилась на 105 тисяч, тож тепер нашу сторінку читають 212 тисяч людей.
Станом на сьогодні середнє щомісячне охоплення сторінки становить 1,5 млн
людей. За цей рік нам поставили 250 тисяч лайків, нас репостнули 50 тисяч разів
та прокоментували наші дописи 60 тисяч разів. На сторінці ми обговорюємо
найактуальніші суспільні проблеми.
Загалом активність Facebook-сторінки «Стоп корупції» значно зросла. Якщо у 2019
році ми зафіксували 800 тис. переходів користувачів на портал антикорупційних
новин «Стоп корупції», то 2020 року ця цифра становила вже 1,8 млн.

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНИЙ ПОСТ ЗА РІК
ЗА КІЛЬКІСТЮ ЛАЙКІВ ТА КОМЕНТАРІВ

БІБЛІОТЕКИ
КОРИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
НА ПОРТАЛІ «СТОПКОР»
Упродовж цього року наша інтернет-команда закладала фундамент задля виходу
нашого інформаційного порталу на якісно новий рівень. Зокрема, напрацьовані
бази даних корисної інформації - досьє політиків та партій, сторінок, яка завдяки
актуальній інформації в ній активно відвідується читачами порталу.
ПОСТ ПРО ПАТРУЛЬНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО,
ЯКИЙ ПОГРОЖУВАВ ЖІНКАМ ПІСТОЛЕТОМ, ЗА
МІСЯЦЬ ПЕРЕГЛЯНУЛИ 1 591 700 КОРИСТУВАЧІВ
ФЕЙСБУКУ, З НИХ 444 500 ОСІБ ПЕРЕЙШЛИ ЗА
ПОСИЛАННЯМ В ТЕКСТІ, ПОСТАВИЛИ ЛАЙКИ,
ПРОКОМЕНТУВАЛИ ПОДІЮ АБО ЗРОБИЛИ
РЕПОСТИ НА ІНШІ СТОРІНКИ У ФЕЙСБУЦІ.

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПОРТАЛ АНТИКОРУПЦІЙНИХ
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FACEBOOK
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YOUTUBE

За 2020 рік відео на офіційному каналі «Стоп корупції» в YouTube переглянули більш як
1,6 мільйона разів. За цей час на канал підписались більш ніж 10 тисяч користувачів.

Ми ставимо перед собою надзвичайно амбітні
плани. У 2021 році плануємо розширити
створення корисних новин за запитами
аудиторії. Наприклад, якщо йдеться про вибори,
то варто висвітлювати не лише інформацію про
кандидатів, але й дати поради, які потрібно
взяти документи на виборчу дільницю під час
голосування.
Ми надаємо нашій аудиторії можливість
отримати на порталі корисну інформацію на
підставі запитів читачів у пошукових системах.
У такій спосіб ми наближаємо зміст порталу до
тих питань, які цікавлять нашу аудиторію, і
робимо наш ресурс максимально корисним для
українських громадян. У 2021 році ми плануємо
приділити більшу увагу оглядам соціальних
мереж, реакції людей і політиків на актуальні
події, репортажам безпосередньо з місця подій,
оглядам іноземних ЗМІ.
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ЗАВДАННЯ
НА 2021 РІК
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МЕДІАЦЕНТР
«СТОП КОРУПЦІЇ»

МЕДІАЦЕНТР «СТОП КОРУПЦІЇ»

На початку червня 2020 року в інформаційному агентстві «СтопКор» за
адресою м.Київ, вул. Предславинська, 43/2 відкрився новий сучасний медіахаб
з пресзалою, розділеною на сектори, де можна працювати у форматі брифінгу,
пресконференції, круглого столу або реалізовувати відеозйомку у форматі
віртуальної студії. Медіацентр «СтопКор» співпрацює і надає професійні
послуги журналістам, громадським організаціям, профспілковим об’єднанням,
державним установам і відомствам, представникам бізнесу, політичним діячам
і політичним партіям.
Сучасна пресзала у біло-червоних кольорах відтворена за дизайнерським
проєктом і обладнана усіма новітніми технічними можливостями. За столом
може розмістити одночасно до 12 спікерів. На великому плазмовому екрані
або екрані для проєктора зручно демонструвати медіаматеріали і
реалізовувати онлайн-включення. Кілька відеокамер дозволяють показати
повну картину зали, радіомікрофони й аудіороздача звуку для камер
зебезпечують якісне аудіосупроводження. Також медіацентр має можливості
для прямої трансляції відео в інтернеті кількома каналами одночасно,
відеозйомки заходу одночасно кількома камерами, монтажу відзнятого
відео тощо.
За пів року роботи в медіацентрі «СтопКор» було проведено більш як сотня
публічних заходів. Серед них – 6 засідань «круглого столу» щодо актуальних
проблем українського суспільства і політики, близько 10 пресконференцій,
більш як пів сотні брифінгів, кілька десятків навчальних і просвітницьких
модулів онлайн, десятки інтерв’ю.
Для участі у цих різнопланових заходах до медіацентру «СтопКор» завітали
народні депутати, очільники політичних партій і громадських об’єднань,
представники міжнародних моніторингових місій, співробітники різних
міністерств і відомств, а також правоохоронних органів і Служби безпеки
України, керівники великих підприємств і корпорацій, відомі журналісти і
очільники професійних об’єднань, українські і міжнародні експерти, лікарі,
юристи, медіаексперти, політологи, керівники експертних установ, активісти з
різних регіонів України. Також протягом пів року заходи, які відбувались у
медіацентрі «СтопКор», активно висвітлювались у ЗМІ. В ефір центральних
українських телеканалів вийшли більш ніж 30 відеосюжетів, також було
оприлюднено більш як 150 публікацій на різних медіамайданчиках. Відео з
кожного заходу було розіслано на більш ніж 200 адрес українських ЗМІ.

СПІВЗАСНОВНИК ГО «СТОП КОРУПЦІЇ» І ІДЕОЛОГ СТВОРЕННЯ
МЕДІАЦЕНТРУ РОМАН БОЧКАЛА

33

МЕДІАЦЕНТР «СТОП КОРУПЦІЇ»

ПРИНЦИПИ РОБОТИ
МЕДІАЦЕНТРУ «СТОПКОР»
1
2
3

Об’єктивність і неупередженість. Дотримання журналістських стандартів як при організації заходів, так і під час висвітлення.
Професійний підхід до теми: напередодні пресконференції команда вивчає тему та пропонує ефективні заходи подачі матеріалу з метою
глибокого розкриття теми та її актуальності для ЗМІ. Медіаподія ретельно готується командою професіоналів, запрошуються гості,
експерти, політики, журналісти.
Комплексність. Досвід і напрацьовані контакти з медіа дозволяють команді «СтопКору» створити медіаподію «під ключ» та забезпечити її
повномасштабне висвітлення.
Підготовка і проведення заходу включає:
Підготовка сценарного плану;
Запрошення додаткових спікерів, чиновників, експертів;
Підготовка візуального супроводу: фото, відео, аудіофайлів для демонстрації під час заходу на екрані;
Досвідчений модератор координує хід пресконференції/круглого столу;
Інформаційне супроводження: журналісти «СтопКору» готують серію новин із заходу і публікують їх на медіаресурсах «СтопКору», а
також в соціальних мережах;
Професійний фотозвіт і повне відео заходу, змонтоване з кількох камер, додаються.

4
5
6
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Оперативність. Журналісти і технічна служба, яка працює в медіацентрі, забезпечують якісну і оперативну підготовку інформаційного
контенту: написання і публікацію новин, монтаж і розсилку відео тощо
Відкритість і публічність. Команда медіацентру висвітлює медіазаходи у повному обсязі, розсилає відео і фото представникам ЗМІ.
Чітке дотримання норм закону. Медіацентр «СтопКор» принципово не займається організацією медіаподії, якщо тема суперечить закону,
порушує основи Конституції України, права та свободи громадян, суверенітет та територіальну цілісність або порушує норми законодавчих
актів, Кримінального чи Адміністративного кодексів України.

4 червня робота медіацентру стартувала з масштабного круглого столу на
тему «Місцеві вибори-2020. Особливості та виклики». ВГО «Стоп корупції»
презентувала продовження громадської ініціативи «Стоп політичній
корупції» на місцевих виборах в Україні. Основним завданням проєкту, як і
раніше, був моніторинг і запобігання зловживанням під час виборчої
кампанії.
Також у червні відбулася пресконференція меценатки і бізнесвумен
Людмили Русаліної.
10 липня – пресконференція представників профспілок «Укрзалізниці» і
громадських активістів з питань корупції в керівництві «Укрзалізниці».
Також у липні в медіацентрі «СтопКор» зібралися представники
керівництва Міністерства цифрової політики і підприємства, яке займається
виготовленням електронних підписів. Вони обговорили проблеми
забезпечення та контролю системи електронного підпису в країні.

МЕДІАЦЕНТР «СТОП КОРУПЦІЇ»

НАЙРЕЗОНАНСНІШІ
МЕДІАЗАХОДИ

Протягом літа на базі медіацентру «СтопКор» експерти – журналісти,
юристи і медіатренери — провели онлайн-лекції для регіональних
медіаслужб, активістів, викривачів з актуальних питань забезпечення
ефективної роботи під час висвітлення фактів корупції.
11 липня та 3 вересня в медіацентрі пройшли дві масштабні і резонансні
медіаподії, які широко висвітлювались у загальноукраїнських ЗМІ: на
центральних телеканалах, в електронних і друкованих ЗМІ. Йдеться про
круглі столи за участі представників бізнесу, політиків, народних депутатів,
представників Ради бізнес-омбудсмена, Служби безпеки України.
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Учасники круглого столу обговорили конкретні пропозиції зі створення
Антирейдерської міжвідомчої ради із захисту бізнесу при Президентові
України: її складу, механізмів роботи, функціоналу і регламенту роботи.
22 липня у медіацентрі пройшла пресконференція щодо захисту прав
незрячих та осіб з вадами зору.
11 серпня і 3 вересня у «СтопКорі» відбулися дві пресконференції щодо
блокування роботи української авіаційної галузі через корупцію в
правоохоронних органах.
4 вересня відбувся брифінг на тему системи роботи і взаємодії
антикорупційної громадської організації з анонімними викривачами
корупції.
З 25 вересня до 27 жовтня в рамках моніторингу порушень виборчого
законодавства в медіацентрі «СтопКор» відбувались щоденні брифінги в
рамках проєкту «Стоп політичній корупції». Під час таких брифінгів
експерти-аналітики, керівники, активісти, журналісти і юристи проєкту
«Стоп політичній корупції», а також активісти і викривачі з регіонів
повідомляли про зафіксовані факти порушень під час передвиборчої
кампанії-2020.

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ: «АНТИРЕЙДЕРСЬКА
МІЖВІДОМЧА РАДА З ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ
УКРАЇНИ: ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО МЕХАНІЗМУ І РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ»

У розпал передвиборчої кампанії в медіацентрі пройшла низка
пресконференцій за найбільш кричущими фактами порушень виборчої
агітації. Зокрема, 16 жовтня відбулась пресконференція «Подробиці
побиття та пограбування журналістів на Дніпропетровщині».
6 листопада до «СтопКору» на круглий стіл прийшли викладачі та зірки
українського спорту обговорити проблеми збереження Олімпійського
коледжу ім. Піддубного.

36

Крім того, силами медіацентру був реалізований новий «карантинний
формат проведення заходів – «брифінг open air» під стінами Київської
міської державної адміністрації.

БРИФІНГ OPEN AIR ПІД КМДА НА ПІДТРИМКУ ДЕРЖАВНОГО
ЦЕНТРУ МІКРОХІРУРГІЇ ОКА

2 та 3 грудня в медіацентрі «СтопКор» відбулися дводенні міжнародні
тренінги з питань безпеки журналістів. Основними питаннями тренінгу
стали аспекти фізичної, санітарної, психологічної безпеки діяльності
журналістів, питання правового регулювання журналістської діяльності та
взаємодії із правоохоронними органами.
Тренінг відбувався за участі Незалежної медіапрофспілки України (НМПУ) у
співпраці з Міжнародною Федерацією Журналістів. До заходу долучились
міжнародні експерти, правоохоронні органи, творчі спілки, громадські
організації, працівники засобів масової інформації, юристи та лікарі.
Кожен медіазахід, який проводили в медіацентрі «СтопКор», був широко
висвітлений в загальнодержавних ЗМІ.

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: «МІСЦЕВІ ВИБОРИ-2020. ТЕНДЕНЦІЇ ТА
УРОКИ» В МЕДІАЦЕНТРІ «СТОПКОР»

ДРУГИЙ ДЕНЬ ТРЕНІНГІВ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ЖУРНАЛІСТІВ

МЕДІАЦЕНТР «СТОП КОРУПЦІЇ»

А в середині листопада в медіацентрі підбили підсумки виборів-2020. На
масштабний круглий стіл зібралися політики, експерти, представники
міжнародних моніторингових місій, активісти, юристи, правоохоронці.
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Також активісти роздавали листівки з контактами «гарячої лінії», куди
могли телефонувати викривачі та повідомити про підкуп, незаконну
агітацію або інші порушення. Листівки «За чесні вибори» також містили
попередження про відповідальність за «продаж» голосу під час виборів.
Активісти ВГО «Стоп Корупції» розгорнули роботу цілодобових
громадських приймалень одночасно у кількох регіонах України. Головна
мета – об’єднати зусилля місцевих жителів у зборі інформації про
порушення виборчого законодавства.
Окрім функції контролю, представники громадських приймалень та
учасники громадського руху «За чесні вибори» зосередилися на
просвітництві. Зокрема, пояснювали виборцям основні правила ведення
агітації, види порушень, алгоритм дій у разі виявлення порушень
законодавства тощо.
Правозахисники також спілкувались із представниками місцевої влади
щодо запобігання порушенням, поширили у навчальних закладах
Київщини попередження, де йшлося про недопущення залучення
учасників освітнього процесу до участі в акціях і заходах окремих
політичних партій та поширення у закладах освіти партійної та виборчої
агітації.
Чимало фактів порушення норм агітації напередодні виборів активісти
«Стоп корупції» зафіксували завдяки мережі викривачів, яка була
сформована напередодні та під час проведення передвиборчого
моніторингу.
До цієї мережі на умовах анонімності міг долучитися будь-хто, кому відомі
факти порушення правил агітації, підкуп, здирництво або зловживання
владою. При цьому викривачі допомагали виявляти корупціонерів цілком
конфіденційно. Таким особам гарантували анонімність і нерозголошення
їхніх персональних даних.

СПЕЦПРОЕКТ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ МІСЦЕВИХ
ВИБОРІВ 2020 РОКУ: «СТОП ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ»

Упродовж усієї кампанії, що розпочалася 5 березня та закінчилася у
листопаді-грудні 2020 року, активісти ВГО «Стоп Корупції» здійснювали
моніторинг порушень виборчого законодавства. Моніторинг проводили як
у столиці, так і в усіх регіонах України. Крім того, у межах громадського руху
«За чесні вибори» моніторингові групи у складі активістів, журналіста і
оператора проводили опитування жителів з метою виявлення фактів, які
можуть свідчити про порушення законодавства.
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За результатами спостереження у період із 5
вересня до 25 жовтня спостерігачі ВГО «Стоп
корупції» констатували:
1.
Місцеві вибори-2020 відбулися в умовах
1
високої конкуренції, переважна більшість
громадян змогли реалізувати свої виборчі права,
маючи перед собою широкий спектр партій та
кандидатів та більш-менш достатній обсяг
інформації про них для того, щоб вибір був
усвідомленим. При цьому явка виборців була
рекордно низькою в порівнянні з попередніми
місцевими виборами.
2.
Уперше в Україні вибори відбувалися в
2
умовах пандемії Covid-19. Це спричинило цілу
низку ускладнень організації виборчого процесу –
від забезпечення роботи виборчих комісій до
організації процесу голосування. У багатьох
випадках це не залежало від ЦВК та виборчих
комісій, оскільки тут скоріше треба говорити про
рівень координації, ретельність планування
належне фінансування заходів, спрямованих на
боротьбу з пандемією (з боку відповідних
державних органів), а також контроль з боку
громадськості.
3.
Також на перебіг кампанії впливало те, що
3
законодавчо неврегульованим залишався новий
адміністративно-територіальний устрій, оскільки
реформу децентралізації, на базі якої і мали бути
проведені місцеві вибори, так і не було завершено.
Парламент не зміг прийняти зміни до Конституції в
частині адміністративно-територіальної реформи.
Це спричинило те, що виборці, наприклад, були
змушені голосувати за кандидатів свого району і
району, з яким планується територіальне
об’єднання, фактично нічого не знаючи про них.

Досі центральна влада ще ніколи не брала такої активної
участі у місцевих виборах. Зокрема, в особі Президента України
Володимира Зеленського. Він неприховано агітував за кандидатів
від партії “Слуга народу”, які, своєю чергою, використовували
символіку і не особливо змінені гасла президентської та
парламентської кампаній. Президент навіть не намагався
продемонструвати рівновіддаленість від тих чи інших політичних
сил та прагнення розмежовувати державні та партійні інтереси.
5.
Уперше місцеві вибори відбувалися паралельно з нібито
5
неофіційним опитуванням, але оголошеним саме як ініціатива
Президента України. Воно виглядало як маніпулятивна спроба
вплинути на громадську думку в день голосування на користь
партії “Слуга народу”.

6.
6

Поряд із тим, слід відзначити системну й організовану
роботу Національної поліції. Саме завдяки професійним діям її
співробітників вдалося організувати оперативне інформування
громадян про порушення, а також відповідне реагування на них,
що стало запорукою запобігання багатьох можливих злочинів і
правопорушень.
7.
ЦВК і її члени продемонстрували активну позицію у захисті
7
виборчих прав громадян. Під час місцевих виборів-2020 ЦВК
активно комунікувала зі ЗМІ та громадськістю, займалася
просвітою виборців, зокрема щодо складних і вперше
застосованих механізмів голосування за відкритими списками,
адже останнє вимагало нової виборчої грамотності як від
громадян, так і від членів виборчих комісій.
8.
Той факт, що під час місцевих виборів було формалізовано
8
процедури гендерної та інклюзивної рівності, завдяки яким було
запроваджено обов’язкові механізми забезпечення рівної участі
чоловіків і жінок, а також осіб з особливими потребами у виборах
– можна розцінювати як свідчення розвитку в Україні
демократичних прав і свобод.

9.
Можна також вітати той факт, що під час місцевих виборів було
9
зміцнено гарантії реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб і
внутрішніх трудових мігрантів. Водночас не може не тривожити те, що
були ознаки прямого порушення конституційних прав близько пів
мільйона громадян у 18 громадах Донецької та Луганської областей, де
було вирішено вибори не проводити.
10.
Основні порушення стосувалися процедури організації виборів;
10
надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру
виборців; фальсифікації виборчих документів; підсумків голосування;
проблематичної діяльності окремих ТВК; зловживання владою та
адмінресурсом місцевих посадовців та їхнього втручання в роботу
виборчих комісій; нападів на учасників виборчого процесу; підкупу
виборців; зміни виборчої адреси; ведення виборчої агітації; псування
агітаційної продукції, незаконної агітації; роботи судів різних інстанцій;
хуліганства та чорного піару.

СПЕЦПРОЕКТ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ МІСЦЕВИХ
ВИБОРІВ 2020 РОКУ: «СТОП ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ»

4.
4
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СПЕЦПРОЄКТ:
STOP КОРОНАВІРУС

На нашому інформаційному порталі «Стоп корупції» ми відкрили
спеціальну рубрику «Stop коронавірус», у якій щодня публікували
десятки актуальних матеріалів з цієї тематики, що дало можливість
українським громадянам оперативно отримувати найсвіжіші новини з
України і світу, оригінальні аналітичні матеріали і журналістські
розслідування. Команда інтернет-проєкту ефективно поширювала
новини на широкий загал користувачів соціальних мереж у фейсбуці,
YouTube, Instagram.
Наш аналітичний відділ здійснював за даними відкритих джерел
порівняльний моніторинг дій українського уряду і урядів провідних
країн світу у відповідь на поширення. Результатом стала низка
аналітичних досліджень, які були опубліковані на нашому порталі
«Стоп корупції». Теми аналітичних матеріалів охоплювали викриття
фейкових повідомлень і теорій змови, що пов’язані з коронавірусом,
придбання і використання тест-систем, використання ліжкового фонду
лікарень, ефективності урядових карантинних заходів, використання
ліків для хворих на коронавірусну інфекції, профілактичні заходи для
вагітних жінок, проблеми домашнього насилля під час карантину,
вплив пандемії на економіку, трудові ресурси і туризм. Більшість наших
матеріалів досліджували світовий досвід, а їх висновки містили
конкретні рекомендації для уряду з урахуванням найкращого досвіду
провідних країн світу, які досягли успіху у протидії пандемії.

СПЕЦПРОЄКТ: STOP КОРОНАВІРУС

Початок пандемії Covid-19 у світі, поширення коронавірусної інфекції в
Україні, запровадження карантинних обмежень і пов’язані з ними
соціально-економічна криза та зміни у способі життя українців радикально
змінили наші уявлення про функціонування держави і суспільства. Ця
пандемія як ніколи раніше підкреслила взаємозалежність дій урядів різних
країн і роль глобальних наднаціональних структур у подоланні глобальних
викликів, які постають перед людством. Але одночасно вона гостро
поставила питання відповідальності національних урядів перед власними
громадянами. ВГО «Стоп корупції» не могла лишитися осторонь цих подій.
Навесні 2020 року ми спланували діяльність наших підрозділів у
відповідності з новими викликами і започаткували новий спецпроєкт «Stop
коронавірус». Проєкт складався з кількох компонентів:
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Журналісти «Стопкору» на постійній основі проводили розслідування
найболючіших проблем, з якими зіткнулось наше суспільство, багато з
яких були пов’язані з неефективністю дій уряду і органів місцевої влади.
Розслідування стосувались зловживань під час закупівель обладнання і
ліків для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, тест-систем для
діагностики, засобів індивідуального захисту для медичних працівників.
Медичні служби виявились неготовими до спалаху епідемії, а місцеві
органи влади до карантинних заходів. Урядові структури на початку
епідемії були нездатні належним чином організувати роботу
громадського транспорту, простежити за дотриманням бізнесовими
структурами карантинних заходів, а громадянами – режиму самоізоляції.
Наші розслідування публікувались на нашому спеціальному каналі в
YouTube, на порталі «Стоп корупції», поширювались у соціальних
мережах.
Наші активісти з правозахисного відділу здійснили численні
рейди-перевірки дотримання торговими мережами і ресторанним
бізнесом карантинних заходів, які запроваджував уряд. Результати
наших перевірок публікувались у ЗМІ, а інформацію щодо порушників
скеровували до правоохоронних і державних контролювальних органів.
Наприклад, усі українці пам’ятають скандал з відмовою мережі
будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» дотримуватись карантину або з
продовженням роботи ресторану «Гавана» всупереч карантинним
обмеженням. Наскільки актуальною є ця тема свідчать те, що лише за
час січневого локдауну поліція отримала понад 160 тисяч повідомлень
про порушення правил карантину, у результаті було складено 72,5
тисячі адміністративних протоколів, а загальна сума штрафів
перевищила 2,2 млн грн.
Ми взяли участь у наданні гуманітарної допомоги, зокрема у
безкоштовному поширенні партії швидких тестів для українських
громадян для діагностики коронавірусу та підтримці людей похилого
віку, які потребують соціальної допомоги. Керівника одного з підрозділів
«Стоп корупції» Володимира Чеславського нагороджено медаллю ВТО
“Орден” «За самовіддану працю в боротьбі з пандемією».

Значною мірою така ситуація виникла внаслідок скасування
Кабінетом Міністрів та Верховною Радою України у березні 2020
року тендерних процедур під час закупівель обладнання і
витратних матеріалів, необхідних для протидії пандемії
коронавірусної хвороби. Попри те, що це дозволило
оперативно реагувати на виклики, пов’язані з виникненням та
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) серед
населення України, це створювало певні корупційні ризики.
Тому зараз ВГО «Стоп корупції» спільно з Громадською спілкою
«БІОМЕДЗАХИСТ», яка об’єднує провідних вітчизняних
виробників медичних засобів, виступила на підтримку
законодавчих ініціатив, що спрямовані на покращення ситуації
з засобами індивідуального захисту на українському ринку і
зменшення корупційних ризиків. Зокрема йдеться про
зареєстровані у ВР України законопроєкти
№ 4491 та № 3715.
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Забезпечення медичних працівників засобами індивідуального
захисту завжди було в центрі нашої уваги. Перевірки наших
громадських інспекторів в регіонах України виявили загрозливі
явища. При тому, що медичні працівники відчувають гостру
нестачу масок і захисних костюмів, український ринок
захлинається від контрафактної продукції, а державні структури і
лікарні часто закуповують ці матеріали за завищеними цінами у
іноземних виробників. Одного злочинця, який намагався
продати контрабандні медичні маски, наші правозахисники
навіть спіймали «на гарячому» і передали національній поліції у
ході спільної операції. У той же час вітчизняні виробники
позбавлені можливості задовольнити попит якісними виробами
за нижчими цінами.
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СПЕЦПРОЄКТ:
ВИЗВОЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКИХ
БРАНЦІВ З ПОЛОНУ
СИРІЙСЬКИХ
ТАБОРІВ

На думку родичів полонених українців, наш уряд докладав недостатньо
зусиль, аби визволити їх з полону. Ситуація ускладнювалась суттєвими
обмеженнями на транспортне сполучення і пересування
неконтрольованими територіями, локальними військовими діями,
відсутністю особистих документів у бранців.
Родичі полонених українців провели в Україні пресконференцію, яка
привернула увагу громадськості до проблеми. Тому, коли родичі
звернулись до ГО «Стоп корупції» за допомогою, наша організація взяла
активну участь у визволенні бранців з полону.
Протягом 2020 року тривала напружена підготовча робота. У липні 2020
року координатор ВГО «Стоп корупції» Роман Бочкала та Дарвіш аль-Вахаб,
керівник курдського земляцтва в Україні, попрямували до північно-східної
Сирії для встановлення контактів з представниками курдської автономної
адміністрації, які фактично контролюють ці території. В результаті була
організована спеціальна евакуаційна операція під егідою Президента
України, за участі Міністерства закордонних справ, СБУ, Головного
управління розвідки та інших відомств, і 31 грудня 2020 року дев’ять
громадян України були повернуті на батьківщину. Серед них діти і жінки,
які зустріли Новий рік на батьківщині.

СПЕЦПРОЄКТ: ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ
БРАНЦІВ З ПОЛОНУ СИРІЙСЬКИХ ТАБОРІВ

В силу різноманітних життєвих обставин частина українських громадян
опинилась на території Сирії, зокрема у тій частині, яка контролюється
терористичною організацією «Ісламська держава Іраку та Леванту» (ІДІЛ).
Після перемоги сил міжнародної коаліції над ІДІЛ ці українські громадяни
опинились у таборах полонених на півночі Сирії. Понад 90% мешканців
таборів - це жінки та діти, багато з яких походять з європейських країн.
Вони перебувають в умовах, які міжнародні гуманітарні організації
вважають найжахливішими у світі.
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ГРОМАДСЬКА
КАМПАНІЯ ПРОТИ
КОРУПЦІЇ В
КЕРІВНИЦТВІ
НАЦІОНАЛЬНОГО
БАНКУ УКРАЇНИ

Аналізуючи діяльність НБУ, аналітики "Стоп корупції" виявили професійну
некомпетентність, численні оборудки і зловживання керівництвом Національного
банку. Через корупцію в НБУ наша країна щорічно втрачає багато мільярдів
гривень, а десятки тисяч українців позбавляються робочих місць. Наша організація
сформулювала чіткі вимоги, які зокрема включали притягнення винних у корупції
до політичної й кримінальної відповідальності, а також створення тимчасової
слідчої комісії для розслідування результатів попередньої діяльності і звільнення
керівників НБУ.
Акцію підтримала ціла низка інших громадських організацій. Серед них – "Захист
українського народу", "Захист інвесторів", "Стоп корупції", "Народ проти корупції",
"Всеукраїнський рух Фінансовий майдан", "Спільна варта", "Асоціація боротьби з
агрорейдерством", "Захист звичайних людей", "Міжнародний антикримінальний
альянс", "Асоціація захисту позичальників", "Асоціація захисту вкладників", "Наш
час" тощо. Деякі з них напряму постраждали від корупційних схем у держустанові.
Усі разом ми створили потужний політичний тиск на політичні структури країни,
які були змушені реагувати на вимоги громадськості.

ГРОМАДСЬКА КАМПАНІЯ ПРОТИ КОРУПЦІЇ В
КЕРІВНИЦТВІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Безстрокова акція протесту "Зупинимо корупцію в НБУ" почалася 13 листопада
2019 року біля Національного банку України. Її ініціатор – ГО "Стоп корупції".
Активісти вимагали, щоб керівників Нацбанку в особі Якова Смолія та його
заступниці Катерини Рожкової притягли до відповідальності за корупційні схеми.
Акції безпосередньо передував арешт головного спеціаліста Нацбанку Євгена
Піскотіна за хабар у 50 тисяч доларів. Це був повторний прецедент: раніше
юристку операційного управління НБУ також вже спіймали "на гарячому", коли
вона вимагала 30 тисяч доларів.
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Команда журналістів «Стоп корупції» провела цілу низку розслідувань щодо
корупційних схем і незадекларованих статків керівництва НБУ, які викрили
їх спроби приховати незаконно отримане майно на багато мільйонів.
Звернення до правоохоронних органів і політичного керівництва країни,
розслідування і громадські акції не припинялись протягом 2020 року.
Розслідування журналістів «Стопкору» викривали все нові факти
зловживань і корупційних схем з боку очільників НБУ, які за надуманими
приводами накладають на українські банки багатомільйонні штрафи. Утім,
суди масово скасовують рішення регулятора, і змушують виплачувати
банкам компенсації. Ще один нещодавній скандал пов’язаний з тим, що
заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова посприяла російським
банкірам вивести в офшори 3 млрд грн.
Як результат громадської кампанії – голова правління Нацбанку Яків Смолій
у липні 2020 року був відправлений ВР України у відставку, а заступниця
голови Національного банку України Катерина Рожкова за рішенням
Правління НБУ позбулась суттєвої частини повноважень з регулювання
банківської сфери, адже з її підпорядкування були виведені 6 ключових
департаментів для нагляду за банківським ринком.

ЗАСТУПНИЦЯ ГОЛОВИ НБУ
КАТЕРИНА РОЖКОВА
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Протягом 2020 року ВГО «Стоп корупції» провело потужну громадську
кампанію з подолання корупції в реформованій ДАБІ. Усі підрозділи нашої
організації працювали за єдиним планом. Журналісти і аналітики «Стопкору»
провели низку розслідувань, правозахисники і юристи готували пропозиції з
реформування, брали участь у засіданнях комісій ВР України та масових
громадських акціях. «Стопкор» розгорнув потужну інформаційну кампанію на
підтримку реформи ДАБІ https://stopcor.org/tag/dabi/ . Все це дозволило
створити певний тиск і досягти вагомих результатів, про які йдеться далі у
цьому звіті.
Держархбудінспекція – один із найбільш корумпованих органів України.
Журналісти «Стопкору» з’ясували, що неофіційний прайс у щонайменше 5
доларів за квадрат для забудовників діє ще з часів Януковича. Від 3 до 10
мільярдів гривень на рік – те, що може осідати в кишенях корумпованих
посадовців. Пояснити ці захмарні надприбутки дуже просто. Адже донедавна
ДАБІ була монополістом у містобудуванні. Тому хочеш щось побудувати –
плати, і чим більший об’єкт – тим вищий хабар. Колишній очільник ДАБІ
Олексій Кудрявцев не просто підхопив напрацьовані попередниками
корупційні схеми, але й запровадив свої, зокрема з використанням
цифрового реєстру ДАБІ.
Схема працювала, але два роки тому пана Кудрявцева звільнили. Проте не
через хабарництво у відомстві, а через фальшивий диплом технічного
університету Молдови, який він подав, коли влаштовувався на роботу. Тим
часом корупційну справу Кудрявцева продовжують з благословення
Мінрегіону його послідовники, які й надалі працюють у департаментах
реформованого ДАБІ.

На тлі провальної реформи ДАБІ Київ продовжують забудовувати
незаконними багатоповерхівками, користуючись при цьому повною
безпорадністю органів держархбудконтролю усіх рівнів.
Правозахисники «Стопкору» провели численні перевірки, як виявили
жахливі факти: низка київських ЖК будується незаконно всупереч
цільовому призначенню земельної ділянки, і навіть без паспорту
об’єкту.
Численні звернення з пропозиціями ВГО «Стоп корупції» до
профільних контролювальних органів, міністерства регіонального
розвитку, Кабінету Міністрів України, до ВР України не залишились без
відповіді. Зокрема, наших представників запросили 20 жовтня на
засідання новоствореної Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування фактів корупції в органах державного
архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Правозахисники і
юристи ВГО «Стоп корупції» підготували ґрунтовні пропозиції, які вони
презентували під час засідання комісії.
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Аби подолати корупцію у будівельній сфері, у березні 2020 року уряд
запустив масштабну реформу, яка у підсумку звелась до того, що
замість однієї корумпованої структури створили аж три нові. У березні
2020 року ДАБІ позбавили контрольних та наглядових функцій у
будівництві, а нові структури так і не запрацювали. З того часу в країні
не перевіряють жодного об’єкта. Складається враження, що це
свідомий саботаж з метою посіяти хаос на ринку будівництва і взяти
під контроль усі корупційні потоки.
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Звернення громадських активістів до органів архітектурно - будівельного нагляду
з «незручними» питаннями стосовно порушення прав громадян та норм
містобудівного законодавства – незаконну видачу документів – систематично
залишаються без відповідей. Ця практика вкоренилася не тільки у посадових осіб
Центрального апарату, а й на місцях, про що свідчать скарги громадян до ВГО
«Стоп корупції». Наша організація звернулася з цією проблемою до Секретаріату
Уповноваженого ВР України з прав людини, який у відповідь надіслав лист до
ДАБІ від 21.12.2020. Станом на 21.01.2021 відповідь ДАБІ до Секретаріату
Уповноваженого не надійшла. Тобто цинізм і безвідповідальність людей з
владними повноваженнями контролю за містобудівною галуззю досягли апогею.
У зв'язку з викладеним вище, відповідно до статті 17 Закону України «Про
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» відкрито провадження у
справі про порушення прав і свобод людини та громадянина.
1 грудня 2020 року під стінами Міністерства розвитку громад та територій України
громадські активісти громадських організацій «Стоп корупції» та «Стоп свавіллю!»
розпочали безстрокову акцію протесту, аби привернути увагу міністерства до
проблем, які виникли навколо ДАБІ.
Хоча реформування галузі не завершено, дії громадськості привели до периших
позитивних зрушень. Тимчасова очільниця ДАБІ Ірина Король, яка фігурує у
кримінальній справі, згідно з ухвалою суду визнана учасником корупційних схем.
Тимчасова слідча комісія з питань розслідування фактів корупції в органах
державного архітектурно-будівельного контролю запропонувала зупинити дію
антиконституційних та протизаконних постанов Кабміну з метою відновлення
роботи ДАБІ і реформування галузі. Голова ТСК Пузійчук констатував прикрі
факти: постанови Кабміну щодо створення нових інституцій замість ДАБІ
(державна інспекція містобудування, державна сервісна служба), прийняті
всупереч закону про регулювання містобудівної діяльності.
Ці установи фактично не працюють, їх навіть не можна фізично знайти. Що
стосується ліквідовуваної ДАБІ – вона начебто ліквідована, проте вона працює,
але не несе відповідальності. Нардепи вирішили звернутись до Президента
України з проханням підтримати запропоновані ними реформи.
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ВГО «Стоп корупції» протягом останніх 5 років приділяє окрему увагу
створенню рівних і справедливих умов функціонування ринку
будівельних матеріалів, зокрема легального видобутку піску.
Численні розслідування наших журналістів і моніторингові
дослідження правозахисного підрозділу показали масштаби цієї
проблеми, яка спотворює ринок і руйнує навколишнє середовище. У
2019 році ВГО «Стоп корупції» разом з асоціаціями українських
будівельників виходила на Кабінет Міністрів України і ВР України з
законодавчими ініціативами, які мали зменшити масштаби цієї
проблеми. Але зараз розробка нового Кодексу про надра
припинилась. У 2020 році «Стопкор» продовжив підтримку цих
ініціатив. Зокрема ми підтримуємо законопроєкти, які регулюють
видачу спецдозволів, повертають кримінальну відповідальність за
незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення та інші.
ВГО «Стоп корупції» також намагається зупинити ці негативні явища
за допомогою широких інформаційних кампаній у ЗМІ, які
привертають увагу громадськості, акцій і пікетів, які блокують роботу
піщаних нелегалів. Про викриті факти ми повідомляли
правоохоронні органи, які арештовували техніку нелегалів і
передавали справи в суд. Та попри виграні судові справи, інші піщані
нелегали продовжують працювати. У 2020 році ГО «Стоп корупції»
продовжив моніторинг незаконного видобутку піску в регіонах
України.
Зазвичай піщані нелегали беруть в оренду в умовного громадянина
земельну ділянку нібито з метою випасу худоби або облаштовують
пляж та просто починають видобувати чи складати там пісок з
подальшою реалізацією. Ми знаємо, що плата за користування
землею, якщо це власні сільгоспугіддя, просто мізерна, а якщо мета –
видобування копалин – плата вища в тисячі разів. Тому нелегально
видобутий пісок коштує в 5-6 разів дешевше.

У 2020 році наші журналісти провели серію резонансних
розслідувань і показали, як найбільші компанії, що виграли тендери
на будівництво магістральних доріг України, наживаються на
незаконному піщаному бізнесі. Ми показали, що фірма
«Автомагістраль-Південь», яка тримає майже четверть усіх дорожніх
підрядів в рамках Програми «Велике будівництво», використовує
крадений пісок через фірми-прокладки. Ми зафіксували і передали в
правоохоронні органи свідчення, як караван вантажівок
«Автомагістраль-Південь» прямує з піщаного кар‘єра, який належить
бізнесмену Анатолію Маляру, який без жодних дозвільних
документів видобуває пісок, знищивши при цьому понад 10 гектарів
землі.
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Наші активісти виявили численні «точки» незаконного намиву піску.
Неважливо, чи ці незаконно видобуті копалини потім продають на
бетонні заводи, чи ними підсипають земельні ділянки, які в
подальшому також реалізуються – фактично вони приносять
незаконні надприбутки намивачам. «Стопкор» виявив точки піщаних
нелегалів майже в усіх регіонах України, але найбільша кількість
нелегалів — у Києві та Київській області, що пов’язано з масштабами
будівництва у столичному регіоні. Лише у Київській області ми
виявили близько 30 таких точок. У 2018-2019 роках у співпраці з
правоохоронними органами вдалося майже повністю зупинити їх
роботу у столичному регіоні, але у 2020 році вони знову
активізувались, що значною мірою пов’язане з програмою «Велике
будівництво», яка значно збільшила потребу у піску для будівництва
доріг. Адже у легальних постачальників, які мають спецдозволи,
копалини значно дорожчі. Натомість ті кампанії, які виграли тендери
в рамках програми, купують цей пісок за заниженою ціною і
отримують незаконні переваги.
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Інша широко відома в Україні компанія «Онур» набиває свої кишені,
здійснюючи підміну піску на ґрунтову суміш при будівництві траси через
Полтавську область. У порушення технології підрядник замість піску
використовує незаконно видобутий ґрунт, змішаний з глиною. Разом із
місцевим осередком «Стоп корупції» в Кременчуку наша знімальна група
проінспектувала, як саме компанія «Онур» будує нову дорогу через
Хорольський район Полтавської області. Правозахисники побували на кількох
об'єктах зі спорудження автошляхів і взяли на лабораторний аналіз зразки
піщаної суміші, який показав, що під шари щебню й асфальту закладали
глиняну суміш замість піщаної. І ця багнюка з глиною, за інформацією від
наших джерел, добута нелегально, без ліцензії, придбана за безцінь, а
задокументована як пісок за ціною 150-180 грн за тонну. Зважаючи, що на
цьому об’єкті необхідно приблизно 2 млн тонн піску, загальна сума, що може
бути привласнена «Онуром», становитиме 260 млн грн.

58

1 грудня 2020 року під стінами Міністерства розвитку громад та територій
України громадські активісти громадських організацій «Стоп корупції» та «Стоп
свавіллю!» розпочали безстрокову акцію протесту, аби привернути увагу
міністерства до проблем, які виникли навколо ДАБІ.
Під час візиту Президента України Володимира Зеленського
у Дніпропетровську область на будівництво автодоріг наша правозахисники
група разом з журналістами Стопкору відвідали цей захід і поставили питання
Президенту про щойно неякісно відремонтовану дорогу у цьому регіоні, а
також передали йому документи з доказами і висновками. Гарант дав
доручення розібратись з цими фактами голові «Укравтодору» Олександру
Кубракову. У подальшому ВГО «Стоп корупції» продовжив спільний контроль за
якістю дорожнього будівництва спільно з «Укравтодором» в рамках
підписаного сторонами меморандуму про співпрацю.

ПРЕДСТАВНИКИ ВГО «СТОП КОРУПЦІЇ» І ГОЛОВА УКРАВТОДОРУ
ОЛЕКСАНДР КУБРАКОВ ПІД ЧАС ПІПИСАННЯ МЕМОРАНДУМУ
ПРО СПІВПРАЦЮ

ГРОМАДСЬКА
КАМПАНІЯ ПРОТИ
КОРУПЦІОНЕРІВ В
УКРАЇНСЬКОМУ
ФУТБОЛІ

ГРОМАДСЬКА КАМПАНІЯ ПРОТИ КОРУПЦІОНЕРІВ В
УКРАЇНСЬКОМУ ФУТБОЛІ
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Ця інформаційно-адвокаційна компанія ВГО «Стоп корупції» - гарний
прецедент, коли матеріали журналістських розслідувань і дії правозахисників
спонукають владу та правоохоронців до активніших дій.
Журналісти «СтопКору» протягом 2019-2020 років випустили серію
розслідувань про корупцію в УАФ, де викрили схеми заробітку Федерації
футболу України та розкішний спосіб життя її очільника Андрія Павелка.
Розпочалась ця історія з соціальної програми "Хет-трик", в рамках якої УЄФА
щороку виділяв 6 мільйонів євро на будівництво футбольних полів зі штучним
покриттям. Та тоді Павелко вирішив витратити ці гроші на будівництво заводу
з виробництва штучного покриття, мовляв, потім будемо для себе робити його
безкоштовно і не витрачати гроші. В той час Андрій Павелко очолював
бюджетний комітет Верховної Ради. Завод дійсно побудували, а замість
безкоштовних футбольних майданчиків підприємство забезпечили державним
фінансуванням на 270 мільйонів гривень на рік. Ба більше, вітчизняне
покриття виявилось дорожчим, ніж закордонні аналоги: 16 євро за квадратний
метр замість 12. Та це лише верхівка айсберга. Під час розслідування ми
з'ясували, що для реалізації цієї корупційної схеми Павелку потрібні були
"кишенькові" керівники обласних федерацій. Масово почалася зміна
керівників в усіх регіонах, а на їхні місця призначали лояльних прокурорів,
губернаторів і депутатів. Під час проведення цього розслідування ми зібрали
багато доказів та документів, навіть ті, які поспіхом було вилучені з відкритого
доступу.
Наступним кроком стало звернення ВГО «Стоп корупції» разом з низкою інших
громадських організацій до правоохоронних органів і ВР України з вимогою
розслідувати корупційні схеми за участі Андрія Павелка і застосувати необхідні
заходи.
Правозахисники ВГО «Стоп корупції» провели під стінами НАЗК громадські
акції з вимогою долучитись до розслідування по справі очільника ФФУ. До
розслідування долучились Генеральна прокуратура України, НАБУ, а Верховна
Рада України утворила спеціальну Тимчасову слідчу комісію (ТСК).
Правоохоронці підозрюють Павелка у ймовірному зловживанні службовим
становищем, яке призвело до закупівлі футбольних полів за завищеними
цінами коштом Державного бюджету, а також у неправдивому декларуванні
статків. Розслідування цієї справи, як і робота Тимчасової слідчої комісії ВР
України з цієї справи триває. Тож «Стопкор» і надалі триматиме цю справу на
громадському контролі.

ПІДТРИМКА СПОРТУ
І ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ
ЖИТТЯ

ПІДТРИМКА СПОРТУ
І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
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Громадська організація «Стоп корупції» вважає фізичну культуру і спорт
невіддільною частиною як гармонійного розвитку особистості, так і створення
командного духу в колективі, згуртованості та співпраці. Члени нашої
організації разом ходять у тренажерні зали і на спортивні ігрові майданчики.
Ми займаємось легкою атлетикою та футболом. Окрему увагу ми приділяємо
розвитку військово-прикладних видів спорту, зокрема стрільбі та бойовим
єдиноборствам.
У жовтні 2020 року ВГО «Стоп корупції» підтримала організаційно, а її члени
взяли активну участь у Кубку України з військово-спортивних багатоборств,
присвячений пам'яті Героя України генерал-майора Національної гвардії
України Кульчицького Сергія Петровича. Кубок проводиться щорічно з метою
гідного вшанування пам'яті військовика, який загинув у боротьбі за
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення його
героїзму, зміцнення патріотичного духу у суспільстві.
Внесок ВГО «Стоп корупції» був високо оцінений Всеукраїнською Федерацією
військово-спортивних багатоборств. Президент Федерації Андрій Ярошевський
вручив організації Подяку за допомогу в розвитку і популяризації
військово-спортивних багатоборств в Україні.

ДОДАТКИ:
ІСТОРІЇ УСПІХУ
І ПЕРЕМОГ
НАШОЇ КОМАНДИ

ДОДАТКИ

ЗАХИСТ ПРОФЕСІЙНИХ
СТАНДАРТІВ У СУПЕРЕЧЦІ
З ПІДГІРЦІВСЬКОЮ
СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ
Підгірцівська сільська рада звернулася до Господарського
суду міста Києва із позовною заявою до ВГО «Стоп корупції»
про спростування недостовірних відомостей. Позивач
стверджував, що наведена у відеосюжеті інформація є
недостовірною і спрямованою на штучне створення гадки у
громадян про корумпованість Підгірцівської сільської ради,
що шкодить діловій репутації органу місцевого
самоврядування. А саме, на переконання скаржника, озвучені
слова «Ремонт цієї дороги робився напередодні Нового року»
та «… за чотири хвилини конкурс завершили і єдиний
претендент став підрядником» є недостовірною інформацією,
яка порушує права громади та сільради.
Судовий процес тривав майже рік. Господарський суд міста
Києва відмовив Підгірцівській сільській раді в задоволенні
позовних вимог в повному обсязі.
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Північний апеляційний Господарський суд погодився з
висновком суду першої інстанції про відмову в задоволенні
позову Підгірцівської сільської ради про визнання
недостовірною та такою, що принижує ділову репутацію
позивача інформацію, поширену у відеосюжеті під назвою:
Підгірці: гра в наперстки.

ГОЛОВА ПІДГІРЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СЕРГІЙ КРАВЧЕНКО

ДОДАТКИ

ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ПАЮ ЗАКОННІЙ ВЛАСНИЦІ
ВГО «Стоп Корупції» щорічно веде прийом і надає консультації
громадянам, які потерпають від корупції і звертаються по
допомогу до нашої організації. Таким чином ми щорічно
допомагаємо тисячам пересічних українських громадян. Це
один з прикладів, коли втручання і юридична допомога наших
фахівців допомогли відновити справедливість.
До юридичного відділу звернулась Валентина Мазнюк.
Заявниця розповіла, що ТОВ «Алекс» незаконним шляхом
присвоїло її земельний пай та не виплачує орендну плату.
Понад те, до нас зі слів заявниці потрапила інформація про те,
що при пролонгації договорів оренди підробляли підписи
селян. Такі дії вчиняли працівники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКС".
За результатами розгляду звернення пані Мазнюк нами були
скеровані звернення до компетентних контрольних органів: до
Зразківської сільської ради, Запорізької обласної прокуратури
та ГУНП в Запорізькій області. Як результат — земельні паї були
повернуті законній власниці та винні особи понесли покарання.
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ПОРУШИЛИ КРИМІНАЛЬНЕ
ПРОВАДЖЕННЯ ПРОТИ
ЕКСНАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ
ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
У рамках громадського моніторингу нами були виявлені
можливі корупційні дії ексначальника управління
Генеральної прокуратури України Дмитра Басова. Стало
відомо, що ТОВ «Дніпровські піски» здійснює видобуток піску
у Кагарлицькому районі Київської області в річищі Дніпра в
північній частині акваторії Канівського водосховища
навпроти с. Стайки, що супроводжується численними
порушеннями чинного природоохоронного законодавства,
законодавства про надра і спричиненням непоправної шкоди
довкіллю району. Видобуток піску здійснюється з 2015 року і
донині.
Наприкінці 2016 року Управління ГПУ з розслідування
злочинів, вчинених злочинними організаціями, за
безпосередньої вказівки Басова Д.М. ініціювало кримінальне
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провадження № 42016000000004105 щодо посадовців Держслужби геології та надр України та ДП «Геоінформ». У цьому провадженні
досліджувалися, зокрема, обставини одержання спецдозволів на видобуток та подальшу експлуатацію родовищ низкою суб'єктів
підприємницької діяльності, які свідомо занижували відомості щодо геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин на родовищі. Усе
це призвело до недоотримання держбюджетом обов'язкових платежів за отримання спецдозволу, а також до заниження рентних платежів, у
результаті чого упродовж 2015-2016 років державі завдали збитків на суму понад 10 мільйонів гривень. До цього провадження був штучно
внесений і епізод з ТОВ «Дніпровські піски». Зокрема, у листопаді 2017 року заступник начальника відділу ГПУ Олексій Кувшинов клопотав у
суді про надання дозволу на проведення позапланової перевірки цього підприємства, яке відповідно до спеціального дозволу №6145
використовує Стайківське родовище та «порушує умови надрокористування, встановлені спеціальним дозволом». Вказівки у вищевказаному
провадженні надавав саме Басов Дмитро Миколайович.

ДОДАТКИ

Далі, 28 жовтня 2019 року, 100% корпоративних прав ТОВ
«Дніпровські піски» разом із спецдозволом на видобуток піску
на Стайківському родовищі передали родині посадовця
Генпрокуратури Басова Дмитра Миколайовича – власником
компанії стала Басова Наталія Павлівна, дружина прокурора.
Набуття дружиною начальника управління ГПУ з
розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями
права власності на підприємство, яке було фігурантом
кримінального провадження, розслідуваного цим же
управлінням, явно має корупційну складову. Вищевказане
свідчить про можливий факт отримання неправомірної
вигоди Басовим Дмитром Миколайовичем, який на момент
набуття його дружиною права власності на ТОВ «Дніпровські
піски» працював у Генеральній прокуратурі України, тобто
був службовою особою. 100% корпоративних прав ТОВ
«Дніпровські піски», коштують, на думку експертів, від 700 000
до 1 500 000 дол. США. За нашою заявою Спеціалізованою
антикорупційною прокуратурою було розпочато кримінальне
провадження за ч.3 ст.368 Кримінального Кодексу
(одержання службовою особою неправомірної вигоди з
використанням наданої їй влади чи службового становища).
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ПЕРЕМОГА НАД
ПІЩАНИМ
НЕЛЕГАЛОМ
На території села Іванівка Петриківського району Дніпропетровської
області суб’єктом господарювання ФОП Маляр Анатолій Володимирович
вівся незаконний видобуток піску. За інформацією з відкритих джерел, у
ФОП Маляр Анатолій Володимирович був відсутній спецдозвіл від
Держгеонадр на видобуток корисних копалин. Земельна ділянка
використовувалась не за цільовим призначенням, зокрема цільове
призначення ділянки – 01.01. Для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва. Такі дії є прямим порушенням
встановлених правил охорони надр, і завдають непоправної шкоди
довкіллю.
Так, у результаті наших численних звернень та повідомлень про
вчинення кримінальних правопорушень Державною екологічною
інспекцією було подано позов до Дніпропетровського окружного
адміністративного суду у справі № 160/11501/20 щодо повного
зупинення виробництва ФОП «МАЛЯР А. В.», яке спрямоване на
нелегальний видобуток копалин на території Дніпропетровської області.
Їх надалі реалізують на проєкт «Велике будівництво — спорудження
дороги Н-31. Від 24.11.2020 року було винесено рішення про повне
зупинення виробництва ФОП МАЛЯР А. В.
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Влітку 2020 року нам стали відомі факти втручання в роботу системи
автоматизованого розподілу судових справ між суддями з боку голови Тульчинського
районного суду Вінницької області. Ми звернулися до Державної судової адміністрації,
яка визнала, що працівниками Тульчинського районного суду Вінницької області було
допущено порушення Засад використання АСДС в Тульчинському районному суді і
безпідставно виключено з розподілу суддю Саламаху О.В., оскільки час перебування
останнього в нарадчій кімнаті не перевищував одного дня. Також звернулися до
Державного Підприємства «Інформаційні судові системи» (яке здійснює забезпечення
та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем
документообігу судів), в якому також підтвердили факт неправоміного внесення змін
до системи розподілу справ між суддями.

ДОДАТКИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПРОТИ
ГОЛОВИ ТУЛЬЧИНСЬКОГО РАЙСУДУ

На думку Громадської організації «Стоп корупції», це було вчинено з метою
спричинити обрання системою суддею у справі №148/1371/16-ц саме Ковганича
Сергія Володимировича. Такий висновок можна зробити зі Звіту про
автоматизований розподіл справи №148/1371/16-ц, відповідно до якого усі судді суду
перебували у відпустці або під забороною призначення перед відпусткою. Із вільних
суддів в суді на момент розподілу залишилися Саламаха О.В. та Ковганич С.В., і є всі
підстави вважати що саме Ковганич С.В. вчинив протиправні дії з метою обрання
системою доповідачем по справі №148/1371/16-ц Ковганича Сергія Володимировича.
Нами було подано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до
Державного бюро розслідувань за фактом внесення неправдивих відомостей до
автоматизованої системи документообігу суду та втручання в роботу автоматизованої
системи документообігу суду, вчинене службовою особою, яка має право доступу до
цієї системи, або іншою особою шляхом несанкціонованого доступу до
автоматизованої системи документообігу суду, вчинені за попередньою змовою
групою осіб, однак слідчі не внесли відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань, як того вимагає КПК. Але ми звернулися зі скаргою до слідчого судді, і
суддя ухвалив зобов’язати слідчих Теруправління ДБР у місті Хмельницькому внести
відомості до ЄРДР.
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ПОВАЛЕННЯ ШАХРАЙСЬКОЇ ПІРАМІДИ
Нами було виявлено факти шахрайства за схемою фінансової піраміди під
прикриттям продажу ювелірних виробів в магазинах «B2BJewelry». У
бізнес-проєкта «B2BJewelry» був свій вебсайт, на якому розміщено
інформацію, що викликає вмотивовані підозри в шахрайстві за схемою
«фінансової піраміди». Зокрема, на вебсайті зазначено, що для того, щоб
отримувати стабільний дохід, потрібно здійснити покупку в партнерському
кабінеті B2B, після чого протягом року покупцю нараховується кешбек. За
отриманою нами інформацією, магазини «B2BJewelry» здійснюють продаж
ювелірних виробів, а також продаж подарункових сертифікатів, які
позиціюються як документ, за яким особа може отримувати щотижневий
дохід в розмірі 8% від суми. Крім того, роздрібна торгівля ювелірними
виробами супроводжується нібито виплатою відсотків у розмірі 104%
річних від суми покупки.
Ми з’ясували, що відносно діяльності пов’язаних із «B2BJewelry» компаній
ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 32018000000000004, за ознаками Шахрайства, Легалізації (відмивання)
доходів, Ухилення від сплати податків та Зловживання службовим
становищем. Як нам стало відомо з Генеральної Прокуратури, в ході
досудового розслідування було встановлено, що на рахунки, відкриті в
банківських установах на користь Благодійного Фонду «Зимородок»,
зараховувались грошові кошти як у вигляді благодійних внесків від ряду
фізичних осіб, у тому числі у вигляді оплати В2В сертифікату. Надалі частина
грошових коштів перераховувалась на користь юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців у якості благодійної допомоги, у тому числі безповоротної
благодійної допомоги на розвиток бізнесу. Тобто покупці фактично не
сплачують кошти за договором купівлі-продажу, а роблять внесок у
благодійний фонд, звідки гроші виводяться на рахунки інших суб’єктів
господарювання. Наразі Службою Безпеки України ведеться розслідування,
кільком засновникам фінансової піраміди пред’явлено підозри.
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На підставі повідомлення ГО «Стоп корупції» НАБУ порушило
справу проти Міністра інфраструктури Владислава Криклія.
Юридичним відділом «СтопКору» було скеровано
повідомлення про вчинення кримінального правопорушення
до Національного антикорупційного бюро, щодо наступного:
Міністр інфраструктури Криклій В.А. не задекларував майно
своєї цивільної дружини Тетяни Декало, з якою проживав
спільно десять років. Відповідно до законодавства, майно
людини, з якою він проживав більш як 180 днів, необхідно
було внести у декларацію. Як стало відомо, жінка володіє
квартирою за 350 тисяч доларів, у якій проживає з паном
міністром, та преміумавто.

ДОДАТКИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПРОТИ
МІНІСТРА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Так, детективами Національного антикорупційного бюро
України, за нашим зверненням, розпочато досудове
розслідування у кримінальному провадженні
№ 52020000000000368 за фактом подання Міністром
інфраструктури України Криклієм В.А. завідомо недостовірних
відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік.
Попередня кваліфікація кримінального правопорушення —
ст. 366-1 КК України.
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ЗВІЛЬНЕННЯ
СУМНОЗВІСНОГО
АДВОКАТА
За результатами численних звернень і багаторічного супроводу
справи скандального адвоката Костянтина Лікарчука звільнили з
міжнародної компанії «Кінстеллар».
Фірма засвітилась у скандалі, пов'язаній зі співпрацею з росіянами.
А сам пан Лікарчук, як з'ясувалося, не цурається використовувати
матеріали досудового розслідування для формування своєї правової
позиції в інших справах.
Крім того, у Лікарчука знову забрали право працювати адвокатом –
рішення ухвалила кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Адвокатури
Київської області. Причиною знову стала неприпустима поведінка
адвоката.
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