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Річний звіт Рівненської обласної правозахисної громадської організації
«Агентство журналістських розслідувань» (Рівненського агентства
журналістських розслідувань) за 2014 рік
2014 рік був непростим для Рівненського агентства журналістських розслідувань. До березня
цього року ми працювали переважно на волонтерських засадах, підтримуючи діяльність
інформаційно-аналітичного порталу «Четверта влада» – новини, публікації, розслідування
Рівненщини та Волині.
У квітні розпочали співпрацю з проектом «Слідство.Інфо», що виходить на «Громадському
ТБ» та «Першому національному». Основним напрямком цього проекту є підготовка
телепрограм-журналістських розслідувань.
Основні досягнення:
Починаючи з квітня 2014 року, завдяки оприлюдненій серії публікацій про незаконну
забудову в парковій зоні Рівного, вдалося зупинити незаконне будівництво в одному з
рівненських парків та привернути увагу громадськості до ряду інших незаконних будівництв у
місті.
Завдяки оприлюдненому розслідуванню про «розпродаж» військової техніки вдалося
додатково привернути увагу влади до цієї проблеми. Наразі в Україні призупинили продаж
списаного військового майна за ціною металобрухту, натомість його ремонтують і ставлять на
службу ЗСУ.
Після оприлюднення розслідування про те, чому не оновлюється СБУ, як президент України
Петро Порошенко звільнив трьох керівників обласних управлінь СБУ, про які в розслідуванні
зазначено як ті, що найбільше приховують інформацію.
Журналістське розслідування «Прокурорські мільйони», побудоване на основі аналізу
декларацій про доходи прокурорів Рівненщини та Волині, показало, що прокурори не можуть
пояснити свої статки за допомогою офіційних доходів. Наслідком, на нашу думку, і згаданого
розслідування, а на його основі - звернень голови Антикорупційного корупційного комітету
Верховної ради Єгора Соболєва до Генпрокуратури, стала відставка прокурора Волині Сергія
Максимова та відсторонення від виконання своїх обов’язків прокурора Рівненщини Сергій
Кубрака.
Медійний супровід ряду рівненських ЗМІ незаконного будівництва, розпочатого раніше
розслідуванням Рівненського агентства журналістських розслідувань, призвів до того, що
депутати Рівнеради спочатку відмовили недобросовісному забудовнику в узаконенні його
будівництва. Згодом будівництво призупинили, і наразі міська влада шукає варіанти вигідного
для міста продажу ділянки під цим будівництвом.
Окрім цього, у 2014 році Рівненське агентство журналістських розслідувань та інтернетпортал «Четверта влада» зосередилися на оприлюдненні доходів чиновників, суддів та
правоохоронців. Про статки рівненських та волинських посадовців можна ознайомитися в
наших спеціалізованих проектах «Доходи і майно влади (Рівненщина)» та «Доходи і майно
влади (Волинь)».
Скарги в прокуратуру та суд на чиновників та суддів, які приховують свої доходи, дають свої
результати – чиновники починають розкривати доходи членів своїх сімей.

Наші журналістські розслідування, опубліковані в цей час, можна переглянути
у відповідній рубриці.
Підтримували живих, прощалися із вбитими героями війни та намагалися донести правдиву
інформацію про війну у публікаціях, зібраних у темі «Герої війни на Донбасі».
Намагаємось також шукати і публікувати корисні консультації для особистісного розвитку чи
пов’язані із військовими діями в Україні.
Ми свідомо відмовилися від політичної місцевої реклами, для того, щоб уникнути цензури і
самоцензури, пишучи про політику і політиків.
Хочемо, щоб про політиків писали чи показували лише за результатами їх корисної чи
шкідливої для суспільства діяльності, а також про їхнє обличчя, яке вони приховують, з тим, щоб
зробити вибір людей на користь того чи іншого політика максимально зваженим. Адже саме ці
люди багато на що впливають у нашому житті.
Ми ніколи не ставили і не ставимо «джинси» – прихованої реклами. Приховану рекламу
вважаємо шахрайськими та корупційними діями тих ЗМІ, які її «згодовують» читачам під
маскою журналістських матеріалів. «Джинса» – це один із способів за допомогою ЗМІ вводити
людей в оману. Це частина інформаційної війни корупціонерів та інших негідників від політики і
бізнесу проти власного суспільства.
Також серед наших пріоритетів – покращення доступу до публічної інформації. Нагадуємо
про інші та деякі попередні досягнення Агентства.
Так, у грудні ЧЕТВЕРТА ВЛАДА звернулася до Уповноваженого ВРУ з прав людини зі скаргою
на Генпрокуратуру, яка приховує декларації екс-прокурора Рівненщини Василя Присяжнюка.
Подібну скаргу журналісти ЧЕТВЕРТОЇ ВЛАДИ надіслали Уповноваженому ВРУ щодо порушення
Антимонопольного комітету України, який приховує доходи нинішнього прокурора Рівненщини
Сергія Кубрака, за час його роботи у цій структурі.
У Євросуді перебувають справи журналістів ЧЕТВЕРТОЇ ВЛАДИ стосовно приховування ЦВК
біографій кандидатів у нардепи, та стосовно небажання Рівненського окружного адмінсуду
розглядати справу по суті щодо приховування чиновниками Рівненської ОДА (старої влади)
своїх надбавок та премій.
Завдяки судовому позову головного редактора ЧЕТВЕРТОЇ ВЛАДИ, Рівненський місквиконком
у 2009 році вперше оприлюднив список черговиків на отримання земельної ділянки в Рівному.
Також завдяки позову журналіста нашого порталу стало відомо, як оминають тендери в
Рівненській облраді та адміністрації, купуючи дороге обладнання. Також журналісти змусили
Рівнераду розповісти, на що йдуть мільйони, надані Євросоюзом. А Вищий адмінсуд визнав
протиправним приховування мером Рівного доходів членів сімей.
Надходження в бюджет Рівненського агентства журналістських розслідувань протягом
2014 року – 202 тисячі 584 гривні, завдяки проекту «Посилення розслідувальної журналістики в
Україні» за фінансової підтримки «Інтерньюс Нетворк». Витрати за цим проектом – 193 тисячі
092 гривні. Короткий опис і детальніший звіт проекту за цим посиланням.
Команда Рівненського агентства журналістських розслідувань та додаткові звіти за кошти,
залучені на роботу інформаційно-аналітичного порталу «Четверта влада» за цим посиланням.
Детальніше про майно і доходи головного редактора Агентства Володимира Торбіча за цим
посиланням.
Контакти і детальна інформація про Агентство та організацію партнера за цим посиланням.

