
Річний звіт громадської організації
«Миколаївський центр журналістських

розслідувань» за 2020 рік

Громадська організація «Миколаївський центр
журналістських розслідувань» заснована у 2010 році.
З 2014 по 2017 роки Центр співпрацював із проектом
«Слідство Інфо» та створював відео журналістських
розслідувань для «Громадського ТВ» та «Першого
національного телеканалу України».
У 2015 році Центр увійшов до Глобальної мережі
журналістів-розслідувачів (Global Investigative
Journalism Network).
(Баннер gijn)

Місія організації: таємне робити явним. Викривати
несправедливість, розвивати громадянське
суспільство без корупції, встановлювати підзвітність
влади за допомогою розслідувальноі журналістики,
тренінгів і цифрових технологій.



Наші завдання:
● Викриття фактів зловживань з боку влади;
● Боротьба з порушенням прав людини,

погіршенням стану навколишнього
середовища;

● Встановлення публічного діалогу між
суспільством, владою та бізнесом.

Поставлені цілі:
● Журналістські розслідування корупції на

регіональному рівні;
● Сприяння розповсюдженню незаангажованої

та якісної інформації серед громадян;
● Зміцнення контролю ЗМІ та громадських

організацій над діяльністю органів влади.

Послуги, які ми надаємо:
Разом із основною діяльністю Миколаївський центр
журналістських розслідувань підтримує регіональний
сайт http://nikcenter.org, в стрічці новин якого щодня
публікується 10-12 найважливіших інформаційних
повідомлень за день та інший мультимедійний
контент - аналітичні статті, журналістські
розслідування, інфографіка, відеоконтент - блоги та
відеосюжети.
Центр сприяє прозорості управління шляхом
проведення моніторингу діяльності органів влади,
дослідження державних закупівель, аналізу відкритих
баз даних. На базі Центру проходять стажування
журналісти-розслідувачі з різних регіонів країни.

http://nikcenter.org
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Результати та досягнення

3 проекти, 1 із них - транскордонний
19 розслідувань
73 інфографіки
12 транскордонних історій

6 відеосюжетів
3 розслідування, проведені стажерами
1 публікація у світовому медіа
1 тренінг для починаючих журналістів-розслідувачів
(проведений у 2019 році)
1 віджет про епідеміологічну ситуацію в регіонах
1 призове місце в професійному конкурсі
5 виграних судових справ
7 відкритих кримінальних проваджень



Нагороди та подяки
2020 рік ознаменувався розпалом пандемії COVID-19
в усьому світі та Україні зокрема, що суттєво
вплинуло на роботу редакції та викликало значні
труднощі в роботі над розслідуваннями. Однак
команда Центру зосередила свою увагу на темі
боротьби із коронавірусом, прозорості закупівель
обладнання, засобів захисту та медикаментів. Один
із матеріалів, присвячений цій темі, зайняв третє
місце у конкурсі кращих журналістських розслідувань
корупції на закупівлях COVID-19, проведеному
Антикорупційним штабом за підтримки British
Embassy Kyiv.



Проекти, над якими працювала команда
У 2020 році Центр працював над трьома великими
проектами, один із яких - транскордонний.

1. Проект «Відверто про реформи» за підтримки
Internews («Медійна програма в Україні»),
угода SG-R-UA1854-64. Термін виконання:
01.12.2019-30.06.2020.

2. Проект «Формування прозорості та
підзвітності влади шляхом журналістських
розслідувань» за підтримки Національного
фонду в підтримку демократії, угода
2019-0750. Термін виконання:
01.09.2019-30.09.2020.

3. Спільний із Румунською Асоціацією
журнілістів-розслідувачів LINX проект
транскородонних історій «Китайський пояс
навколо світу» за підтримки .



Розслідування Центру
За 2020 рік команда Центру провела та оприлюднила
19 масштабних розслідувань, серед яких 6 - у
форматі відеосюжетів. Як і в попередні роки, МЦЖР
продовжив роботу над дослідженням корупції в
екологічній та бюджетній сферах, активно працював
над виявленням та оприлюдненням фактів
зловживань у судовій системі та правоохоронних
органах загалом, викривав недостовірні відомості у
деклараціях посадовців. Через пандемію COVID-19
команда Центру зосередилась і на дослідженні
медичних закупівель для боротьби із коронавірусом.
У 2020 МЦЖР розпочав роботу над журналістськими
матеріалами у новому для себе форматі відеоблогу,
а також активно працював над розвитком власного
YouTube-каналу, завдяки чому аудиторія Центру у
відеохостингу зросла майже втричі.

Бюджет
1 «Кладу плитку. Втридорога»
https://nikcenter.org/newsItem/60065
2 «Управління капітального «розграбування»
https://nikcenter.org/newsItem/59984
3 «Друзі підрядника»
https://nikcenter.org/newsItem/57098
4 «Дорожній клан»
https://nikcenter.org/newsItem/56004
5 «Підрядник завжди правий? Або чому в
Ізмаїльському районі дороги такі убогі?»
https://nikcenter.org/newsItem/59978
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Екологія
6 «Наукове браконьєрство»
https://nikcenter.org/newsItem/60567
7 «Золота копальня»
https://nikcenter.org/newsItem/58961
8 «Грант - в каналізацію»
https://nikcenter.org/newsItem/54822

Комунальна власність
9 «Втратили береги»
https://nikcenter.org/newsItem/60557
10 «Сотки для обраних»
https://nikcenter.org/newsItem/59448

Правоохоронні органи та судова система
12 «Суддям - квартири, одеситам - закон»
https://nikcenter.org/newsItem/53509
13 «Багаті родичі бідної судді»
https://nikcenter.org/newsItem/55559
14 «Квартирна справа» судді Подзігун»
https://nikcenter.org/newsItem/58132
15 «Адвокат на мільйон»
https://nikcenter.org/newsItem/59451
16 «Сутенери» в погонах»
https://nikcenter.org/newsItem/60554
17 «Колекторів викликали?»
https://nikcenter.org/newsItem/55266

Закупівлі COVID-19
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18 «Медзакупівлі: як в Одесі заробляють на
коронавірусі»
https://nikcenter.org/newsItem/59456
19 «Коронавірусні закупівлі в миколаївських лікарнях:
необхідність чи корупція?»
https://nikcenter.org/newsItem/59201

Приклади розслідувань
“Втратили береги” https://youtu.be/SUqYh1nsJdM
Центр протягом всієї своєї діяльності регулярно
досліджує тему розпорядження комунальним
майном, зокрема і рекреаційної землею річкового та
морського узбережжя й лісового фонду. У 2020 році
команда МЦЖР вирішила зосередитись на питанні
вільного доступу до річок у Миколаєві. В ході
розслідування з'ясувалося, що місто, яке колись
славилось як мальовничий край з узбережжями,
зараз перетворилося в приватну забудову - в
порушення закону на території Миколаєва вже
забудована велика частина берегів, що обмежує
вільний доступ до води для простих містян. Серед
власників приватних котеджів на узбережжях
журналісти Центру виявили будинки чиновників,
депутатів та їхніх близьких родичів, а також відомих
бізнесменів. При цьому деякі з об’єктів нерухомості
виявилися незадекларованими. Результатом
розслідування стало відкриття ГУ Нацполіції
Миколаївської області п’яти кримінальних
проваджень за фактом незаконної передачі
земельних ділянок у приватну власність. Наразі
триває розслідування, а також очікується відкриття
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аналогічних кримінальних проваджень. Порушення
при будівництві котеджів на прибережній території
підтвердили і в Держгеокадастрі.

«Багаті родичі бідної судді»
У розслідуванні Центру «Багаті родичі бідної судді»
розповідається про приховане елітне життя родини
судді Центрального районного суду Миколаєва
Світлани Гречаної. Після публікації Вищий
антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити
кримінальне провадження за фактами, викладеними
у розслідуванні. Журналісти МЦЖР з’ясували, що
родина судді отримала безкоштовне комунальне
житло від міської влади через нібито відсутність у
родини власного майна. Однак Центр викрив, що
родичі судді володіють елітною нерухомістю, яку
використовують як бізнес, яку до того ж не вказують у
своїх деклараціях ані суддя, ані її чоловік -
співробітник МВС. Розслідування мало значний
резонанс - про суддю у своєму відеоблозі "Честь і



НЕ.Честь тижня" розповіла експертка з судової
реформи Фундації DEJURE. Громадська організація
"Фундація DEJURE" моніторить хід судової реформи і
домагається очищення суддівських лав. Суддя
отримала антипремію "Не.Честь тижня". За
результатами розслідування Центру Національне
антикорупційне бюро України відкрило кримінальне
провадження відносно судді щодо імовірно
недостовірного декларування.

«Управління капітального «розграбування»
Під час роботи над розслідуванням Центр
проаналізував велику кількість закупівель управління
капітального будівництва Миколаївської міської ради,
яке освоює десятки мільйонів гривень з бюджету. В
ході розслідування вдалося з'ясувати, що часто
тендери управління отримують підрядники, пов'язані
з його керівником Григорієм Патокою. Зокрема,
йдеться про компанії, якими володіють його
співмешканка і її бізнес-партнер. Після публікації



розслідування Центр через суд змусив слідчих ГУНП
в Миколаївській області відкрити кримінальне
провадження за підозрою в ймовірному розкраданні
бюджетних коштів громади керівництвом управління.
Після гучного суспільного розголосу в управлінні
було проведено обшуки поліцією в рамках
кримінального провадження за підозрою в
розкраданні коштів. Начальника УКБ Патоку на
період розслідування проваджень було вирішено
відсторонити від посади, а пізніше - зовсім звільнено.

«Наукове браконьєрство»
https://youtu.be/_h2pBR8CO30
Під час роботи над розслідуванням «Наукове
браконьєрство» журналісти Центру кількадень
спостерігали за «роботою» браконьєрів у
Березанському лимані на Миколаївщині. У
забороненому для вилову водних біоресурсів місці в
промислових масштабах відбувається незаконна

https://youtu.be/_h2pBR8CO30


ловля креветки і риби, серед яких є види, які ловити
взагалі заборонено. При цьому свої незаконні дії
браконьєри прикривали науковими потребами - вони
нібито здійснювали науковий вилов біоресурсів, який
дозволено у Березанському лимані. В ході вивчення
проблеми Центр з'ясував, що незаконним ловом
займаються близькі друзі начальника управління
Держагентства рибного господарства в Миколаївській
області Євгена Міщенко. На момент проведення та
публікації розслідування саме він був головним
чиновником регіону, який повинен стежити за
законністю лову риби і покаранням тих, хто
законності не дотримується. Після публікації
розслідування рибоохоронний патруль та
правоохоронці неодноразово затримували у
Березанському лимані браконьєрів, які наносили
вагомі збитки екосистемі.



Моніторинг використання коштів для боротьби з
COVID-19

Широке розповсюдження COVID-19 у всьому світі,
введення жорстких карантинів та обмежень, закриття
кордонів і пошук засобів захисту від вірусу вплинув
на життя чи не кожної людини. Через велику
суспільну значимість проблеми Центр зосередився
на висвітленні ходу боротьби з пандемією, а також на
прозорості використання бюджетних коштів для її
здійснення. Результатом стали викривальні публікації
про порушення під час закупівель та можливе
використання службового становища чиновників для
освоєння мільйонів зі скарбниці.

«Медзакупівлі: як в Одесі заробляють на
коронавірусі»
Центр провів моніторинг закупівель засобів захисту,
обладнання та медикаментів для боротьби із
коронавірусом в Одеських лікарнях протягом кількох
місяців від початку пандемії. Моніторинг показав, що
в медзакладах регіону не гребували закупати великі
обсяги надважливих товарів за цінами, значно
вищими, ніж в інших регіонах. Крім того, часто
поставки довіряли фірмам, які вже мали проблеми із
законом та були помічені у завищуванні цін на
медичні товари.



«Коронавірусні закупівлі в миколаївських
лікарнях: необхідність чи корупція?»
Аналогічний моніторинг закупівель у медичних
закладах Миколаєва та області, проведений
Центром, показав, що очільники лікарень не лише
користуються змінами до законодавства для
проведення швидких закупівель медикаментів та
обладнання, а й для проведення антиконкурентних
тендерів на товари, що боротьби із пандемією не
стосуються. Крім того, Центр виявив, що вдало
заробляти на медичних поставках почали родичі та
бізнес-партнери профільних чиновників області -
головного санітарного лікаря регіону Володимира
Клочка.



«Миколаївська лікарня №1 переплатила понад 90
тисяч гривень при закупівлі тестів на
коронавірус»
Центр виявив, що керівництво одної з миколаївських
лікарень придбало експрес-тести на коронавірус у
фірми, яка продаж їх за значно меншими цінами.
Експеримент, проведений журналістами, довів це.
Після публікації матеріалу в медзакладі відмінили
закупівлю, завдяки чому вдалося зберегти бюджетні
кошти.



«У центрі уваги»
У 2020 році Центр розпочав проект, в рамках якого
стартувала робота над новим для команди жанром
відеоблогу, який
розміщується на YouTube-каналі Центру. За звітній
період Центр підготував та оприлюднив три таких
блоги.

Приклади відеоблогів
Перший випуск блогу під назвою «Хата кандидата»
вийшов у жовтні, напередодні місцевих виборів, та
мав неабиякий розголос. У ньому журналісти
показали розкішні маєтки, в яких живуть головні
претенденти на крісло мера Миколаєва, чим
розвінчали їхні образи, створені піарниками у
рекламних передвиборних сюжетах. Започаткування
нового формату дозволило Центру залучити нову
аудиторію як для сайту, так і для каналу в YouTube і
соцмереж, та суттєво збільшити охоплення контенту.

У блозі «Депутат з душком» Центр дослідив
проблему забрудення повітря одним із заводів
Миколаєва, яким володіє одіозний депутат обласної
ради Юрій Кормишкін. Мешканці мікрорайону, в
якому розташоване підприємство, страждають від
шуму та диму, які йдуть від заводу, але ані
керівництво підприємства, ані відповідальні
чиновники не вирішують цю проблему. Після
публікації блогу проблема зрушила з місця - про неї
заговорили на комісії з питань екології обласної ради,
а також провела відповідні перевірки екологічна
інспекція. Крім того, поліція відкрила кримінальне



провадження за статтею «Забруднення
атмосферного повітря», в рамках якого провела на
заводі обшуки.

Блог «Найкраще - дітям. Як судді отримали елітне
майно» присвячений статкам родичів суддів Одеси.
Центр виявив, що служителі Феміди користуються
елітним майном, яким офіційно володіють їхні
небагаті родичі. Це - імовірно одна їз найбільш
розповсюджених схем уникнення від декларування
майна, яке насправді належить декларантам та було
придбано їхнім коштом.

Транскордонні історії
У 2020 році Центр продовжив брати участь у
транскордонних журналістських проектах. Спільно з
LINX Association of Investigative Journalists МЦЖР
виступив учасником міжнародного проекту про
економічну і політичну активність Китаю у чотирьох
причорноморських державах - Румунії, Болгарії,
Молдови та України. В рамках проекту на сайті
Центру  було опубліковано 12 історій про різні
сектори української економіки, які останніми роками
особливо цікавлять китайських інвесторів.

Приклади транскордонних історій
В історії «Корпорація корупції» йдеться про
багаторічний інтерес Китаю до сільськогосподарської
сфери України, який потерпає від надвисокого рівня



корупції. Наразі Державна продовольчо-зернова
корпорація України ризикує збанкрутувати - її
керівництво причиною фінансового занепаду називає
саме співпрацю корпорації із Китаєм. В публікації
досліджується проблема ймовірного банкрутства
ДПЗК і наголошується на тому, що без вирішення
фінансового спору із Китаєм та позбавлення від
заборгованості можливості корпорації стати дійсно
успішною дуже примарні.

Історія «Звіяні вітром» розповідає про мільярдні
китайські інвестиції у «відновлювальну» енергетику
України. Центр проаналізував підписання контракту
між китайською та норвезькою фірмами, згідно якого
в Україні побудують найбільший в Європі наземний
вітропарк. Однак такі рішення матимуть негативний
вплив на економіку України та ринок «зеленої»
енергетики. Через занадто високу ставку «зеленого»
тарифу в Україні державний бюджет нестиме великі
збитки.



В публікації «Шлях до ЄС» Центр розповідає про
один із найбільших інфраструктурних проектів
України - реконструкцію автодороги Київ - Львів -
Чоп, яка з’єднує Україну з країнами Європейського
Союзу. За виконання робіт китайська державна
компанія отримає 42 мільйони євро. Однак робота
підприємства в Україні не обійшлася без скандалів.
Спочатку фірму звинуватили у незаконному
видобутку великого обсягу піску для реконструкції,
пізніше замовник робіт пригрозив розірвати контракт
у випадку, якщо терміни виконання робіт не будуть
пришвидшені.



Візуалізація та журналістика даних



У 2020 році Центр створив віджет про стан
розповсюдження COVID-19 в Україні, який розмістив
на головній сторінці сайту. Дані щодо
захворюваності, смертності та кількості людей, які
одужали, регулярно оновлюються. Завдяки цьому
кожен наш читач може оперативно отримати
актуальну інформацію щодо епідеміологічної ситуації
в країні та своєму регіоні.

В своїх розслідуваннях для кращого сприйняття
складної інформації глядацькою та читацькою
аудиторією ми використовуємо статичну та
динамічну інфографіки, а також інтерактивні мапи.
Для підтримки зв’язку з аудиторією використовуємо
опитувальники, а для кращої візуалізації та
оформлення журналістських матеріалів - графічні
заставки.  У 2020 році Центр створив 73 модулі
статичної та відеоінфографіки і 18 графічних
заставок до мультимедійних та відеорозслідувань.

Приклади статичної інфографіки
Інфографіка до розслідування «Квартирна справа»
судді Подзігун» ілюструє наявне у власності та
користуванні родини двох суддів - Галини Подзігун та
її чоловіка Вадима Гаврасієнка - майно. Деякі із цих
об’єктів не вказані у їхніх деклараціях. Центр показав
наочно: те, чим насправді володіє родина суддів,
коштує чималих коштів, які навряд можливо було
заробити, працюючи у суді.





У розслідуванні «Сутенери» в погонах» Центр
показав дані статистики розкриття проваджень, які
стосуються незаконної секс-індустрії в Одеській
області за 2019 та 2020 роки. За допомогою цієї
інфографіки читачі мають змогу побачити чіткі
цифри, які допомагають одразу зорієнтуватися в темі
та структурувати інформацію. Крім того, Центр у ході
розслідування провів власні журналістські
експерименти та з‘ясував ексклюзивну інформацію
про наявні в регіоні ескорт-агентства та інші
незаконні заклади, а також оголошення щодо роботи
в секс-індустрії.





Інфографіка до розслідування «Адвокат на
мільйон» ілюструє рівень оплачуваності адвокатів,
які надають послуги громадянам через Центр
безоплатної правової допомоги. У ході розслідування
ми виявили, що деякі «безкоштовні» адвокати
Миколаївської області користуються особливим
попитом та заробляють великі кошти із державного
бюджету, проте якість наданих ними послуг насправді
сумнівна - підзахисні деяких із них частіше за інших
визнають свою провину та укладають угоду зі
слідством, в деяких випадках отримуючи покарання
навіть жорсткіші, ніж того вимагала сторона
обвинувачення. Інфографіка демонструє рівень
оплати «топ»-адвокатів регіону за три роки, а також
допомогає читачу структурувати представлені дані із
великим обсягом цифр.





Навчальні проекти Центру
Центр журналістських розслідувань не один рік
приділяє особливу увагу навчанню молодих
журналістів та студентів. У 2020 році через пандемію
коронавірусу та введення жорстких обмежень на
проведення масових заходів не вдалося реалізувати
навчальні проекти.
У 2019-му журналіст Центру Ярослав Чепурний був
запрошений виступити перед студентами
спеціальності «Журналістика» Чорноморського
національного університету імені Петра Могили та в
2020 році зрештою став викладачем навчального
курсу «Журналістські розслідування» у виші.



Доступ до публічної інформації
Протягом реалізації проектів у 2020 році Центр
неодноразово отримував відмову у наданні публічної
інформації, необхідної для підготовки журналістських
матеріалів. Розпорядники відмовляли журналістам у
наданні запитуваної інформації, називаючи її
службовою чи навіть таємною.
Протягом року Центр виграв три такі судові справи.
Журналістка Центру звернулася до слідчого
управління ГУ Нацполіції у Миколаївській області із
запитом про кількість слідчо-оперативних груп, які
працюють на території області. Однак в поліції таку
інформацію назвали службовою та відмовили у
доступі. Після позову до суду у поліції повідомили,
що розпорядника інформації, який надавав відповідь
на запит, притягнули до дисциплінарної
відповідальності, а також надали відповідь на запит
ще до розгляду справи судом.  Центр погодився із
закриттям справи після надання відповіді, після чого
суд прийняв відповідне рішення.
Під час підготовки розслідування «Управління
капітального «розграбування» журналістка Центру
звернулася до управління капітального будівництва
Миколаївської міської ради із запитом про надання
копій актів виконаних робіт по кількох об’єктах, на
яких проводилися ремонтні роботи за кошти



бюджету. Однак очільник управління також назвав ці
документи службовими та таємними, і відмовився
надавати їх. Суд погодився із доводами Центру та
зобов’язав розпорядника надати запитувані
документи.
Журналістка Центру звернулася до сільради
Авангардської об’єднаної територіальної громади,
розташованій в Одеській області, із запитом про
заробітну платню її очільника, однак там відмовили у
наданні відповіді на запит. Це була єдина ОТГ
регіону, яка відмовила в доступі до такої інформації -
в рамках одного із проектів Центр підготував серію
матеріалів про зарплати мерів міст та очільників
громад. При цьому в сільраді свою відмову пояснили
відсутністю цифрового підпису у запиті журналіста.
Суд погодився із тим, що запит на доступ до
публічної інформації не має містити цифрового
підпису та прийняв рішення на користь Центру.
Центр продовжує активну співпрацю із
медіаюристами та професійними організаціями, аби
зробити свою роботу максимально ефективною.
Юридичним супроводом журналістів МЦЖР у 2020
році займалися «Інститут розвитку регіональної
преси», «Платформа прав людини» та «Свої люди»
Bihus.Info.



Фінансова частина звіту
1. Проект «Відверто про реформи» за підтримки

Internews («Медійна програма в Україні»),
угода SG-R-UA1854-64.
(01.12.2019-30.06.2020) За бюджетом у 2020
році надійшло - , витрачено - .

2. Проект «Формування прозорості та
підзвітності влади шляхом журналістських
розслідувань» за підтримки Національного
фонду в підтримку демократії, угода
2019-0750. (01.09.2019-30.09.2020) За
бюджетом у 2020 році надійшло - , витрачено
- .


