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КОСТЯНТИНІВКА: З ЧИМ
РУХАЄМОСЯ ДО СУЧАСНИХ
СТАНДАРТІВ ОСВІТИ?
Чи можуть стати доступними для школярів прифронтової
Донеччини сучасні стандарти освіти? Чому не вистачило держфінансування на зарплатню учителям Костянтинівки? В якому стані інфраструктурні проекти закладів
освіти міста? Чи не завадять реформі «Нової української
школи» холодні класні кімнати та чому чиновники наголошують, що без батьківських благодійних внесків бюджету не обійтися? Відповіді на ці питання ми шукали у
нашому розслідуванні «Костянтинівка: з чим рухаємося
до сучасних стандартів освіти?»

ПІДПІЛЬНІ СОЦІОЛОГИ КАНДИДАТА
Чим менше залишається до виборів головної політичної особи країни, тим більше зростає градус політичної
напруги. Нажаль, при цьому нехтуються правові норми.
І знову запускається маховик адміністративного ресурсу. Відповідно до діючого законодавства прямо забороняється укладання з виборцями оплатних договорів
на проведення передвиборчої агітації. Алеж є паличка-чарівниця – така собі ГО з гучною назвою «Інститут
розвитку і сприяння демократії», що створена двома
мало відомими помічниками народних депутатів від «Народного фронту» та «БПП», яка розгорнула свою діяльність від заходу до сходу країни...

2

3

ГРОМАДСЬКИЙ ПАТРУЛЬ ДОНЕЧЧИНИ

ЗМІСТОВНИЙ ЗВІТ 2019

ЛЮТИЙ 2019

СУПЕР COMEBACK АБО НОВІ
ПРИГОДИ ПАШИ-ХАМЕРА

роботу приїздив на великому позашляховику, за що і
отримав своє прізвисько. Журналісти відзначали неформальні стосунки начальника міліції з місцевим авторитетом, а громадськість не могла йому пробачити зв’язків з

Рік тому українців сколихнула звістка про призначення

бойовиками псевдореспубліки. І ось здавалося б розго-

на посаду директора Державної архітектурно-будівель-

лос приніс результат – директор обласної ДАБІ пише за-

ної іспекції Донецької області одіозного керівника гор-

яву на звільнення. Минув рік і ми знову зустрічаємо пана

лівського міськвідділу міліції Павла Панасюка, що більше

Панасюка на тому самому робочому місці... Як виявилося

відомий як Паша-хамер. Уродженець Єнакієвого пишав-

фото-заява про звільнення не дуже переконала суддів,

ся особистим знайомством з Віктором Януковичем, а на

які поновили його на посаді.
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НЕКОРОНОВАНИЙ ЛЕНД ЛОРД
ДОНЕЧЧИНИ
Розповідаємо про тих, хто уникаючи світла публічності
створює порядок денний цілого регіону. Кримінал, влада, ринкова монополія, надприбутки, лотереї, тисячі земельних ділянок – це далеко не весь перелік досягнень
Володимира Іванкова. Його ім’я багато у кого на Донеччині теж викликає тремтіння... Знайомтесь – Вова Ушастий. А ще наш герой особливо не вагаючись кинув зі
свого рахунку на картку мера Лиману 900 000 гривень.
А правоохоронці навіть не кваліфікують цю справу під
кутом саме надання хабара. Не додумався до цього навіть керівник нагляду – прокурор Донецької області.

КАЗАРМИ-ПРИВИДИ ЗРАЗКА НАТО
Масштабний проект міністерства оборони у 15-ти км від
лінії зіткнення з гучною назвою «Будівництво казарм
поліпшеного планування». У рамках його реалізації передбачено зведення 184 об’єктів в усіх регіонах країни
загалбно. вартістю 2 млрд 300 млн грн.
Про суттєві зриви строків свідчить простий аналіз системи Прозорро – будівництво шести однотипних казарм
у Бахмуті мало завершитись ще у листопаді минулого
року. А за останніми змінами у договорах строк здачі перенесли на поточний місяць.. Коли казарми будуть готові
прийняти новосолів- військовослужбовців ми спробували з’ясувати.
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ПОВЕРХИ НАДІЇ

підрядником говорить ще один факт: інше комунальне

Восени минулого року голос мешканців багатопо-

же тендер на обслуговування підйомників. Навіть, нех-

верхівок був почутий у владних кабінетах – двох містах
Донецької області майже одночасно стартували багатомільйонні проекти, які здавалосяб повинні були поставити крапку у проблемі непрацюючих ліфтів. Але ця
крапка дуже схожа на паранраф Карного кодексу.
Про системні ознаки змови між владою Дружківки та

підприємство діючи в інтересах цієї ж фірми, віддало їй
туючи вимогами Антимонопольного комітету та рішенням господарського суду. Правоохоронці за цим фактом
проводять слідство і воно точно не останнє. А виявлені
нами факти підробки накладних та завишення вартості
обладнання стали об’єктом ще одного карного провадження, що розпочато місцевою прокуратурою.

ТРАВЕНЬ 2019
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КОРУПЦІЙНЕ ЗАКУЛІССЯ
ПОКРОВСЬКОЇ ОСВІТИ
Покровська освіта – з одного боку дуже потужний потенціал: 16 шкіл та НВК с восьмома тисячами учнів, 17 дитячих садочків з 2500 вихованців та мільярдні можливості
бюджету. З іншого – безпринципність можновладців, для
яких діти стають лише об’єктом каламутних корупційних
схем. І все це на фоні про спадок Леонтовича, а ще на
фоні відмови Європейського банку у фінансуванні проектів зі злитими тендерами.

ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ: ДРУЖКІВКА
VS КОСТЯНТИНІВКА
Як та на які кошти харчуються у навчальних закладах
діти Дружківки та Костянтинівки при майже однакових
умовах, але різних підходах? Чи стало реальністю «Нове
шкільне харчування» для учнів шкіл Дружківки та Костянтинівки? Чому для когось новий збірник рецептур
– керівництво до дії, а для когось камінь спотикання.
Моніторили,

шукали альтернативу, створили петицію

та навіть залучили до справи автора нового збірника,
шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Що з цього вийшло, та
чим закінчилося – у нашому розслідуванні.
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ЧЕРВЕНЬ 2019
ГРІШНІ СПРАВИ НА СВЯТИХ ГОРАХ
Природні красоти Святогір’я ваблять численних туристів
з усієї Донеччини, до місцевої лаври їдуть паломники
не тільки з України. Але на Святих Горах кояться грішні
справи. І головна дійова особа – директор Національного парку. Два роки тому святогірські активісти виявили
суттєві розбіжності у декларації директора Національного парку «Святі гори» Сергія Приймачука.
З відповідною заявою звернулися до НАЗК. Нацагентство провело повну перевірку декларації чиновника,
підпорядкованого виключно міністру екології та природних ресурсів. Результати перевірки вразили.

КРАМАТОРСЬКИЙ САМОВИСУВНИЙ
СУПЕРМАКС
Народний депутат від 48 виборчого округу Максим Єфімов плідно попрацював в стінах парламенту впродовж
останньої каденції. Як з’ясувалося, власні законопроекти зовсім не заважають Єфімову стати впливовою фігурою в українській енергетиці та отримувати мільйонні надприбутки, а долучення до оновлення Донеччини
– добряче заробити. Як влаштована робота агітмашини
Максима Єфімова в Краматорську зсередини та які схеми застосовуються?

ЛИПЕНЬ 2019

ЗМІСТОВНИЙ ЗВІТ 2019

ГРОМАДСЬКИЙ ПАТРУЛЬ ДОНЕЧЧИНИ

БУДІВЕЛЬНИЙ КЛАНДАЙК ДРУЗІВ
Навесні 2017 року тодішній мер Дружківки Валерій Гнатенко презентував грандіозний проект реконструкції
площі Соборної. При цьому усі роботи, як обіцяв тоді
очільник міста, мали бути проведені за якихось чотири
місяці. Наприкінці літа 2019 року частина будівельних
робіт ще не була завершена. А дружківська поліція проводила розслідування кримінальної справи за фактом
розкрадання майна службовими особами підприємства-підрядника при реконструкції.

ХТО КИНУВ РІНАТА?
У 2014 році в Добропіллі започатковується проект «Місто своїми руками», на який, за повідомленнями Центру
муніципального розвитку виділяється 3 млн грн. Але
наймасштабнішим проектом стала реконструкція спортивного комплексу та стадіону. Всередині минулого року
тихе Добропілля сколихнув гучний скандал. Колишній
депутат міської ради Микола Стрепоченко заявив про
розкрадання 40 млн грн, виділених ДТЕКом «Центру
муніципального розвитку» нібито для реалізації соціально важливих проектів міста.
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СЕРПЕНЬ 2019

МИРНОГРАДСЬКИЙ ЛЮКС

Покровська а нині нардеп Руслан Требушкін.

Фірма «Сіті Строй» створена у Покровську на початку

жена до влади та бюджетних потоків фірма може отри-

2017-го. А вже через два місяці отримує позаконкурсний

мати серйозні проблеми, якщо не грає по прозорих пра-

підряд від відділу освіти міськвиконкому на понад мільй-

вилах. А ще – This is our successful story, яка доводить, що

он гривень. Загалом станом на сьогодні портфель бюд-

цілком можливо спонукати правоохоронні та контролю-

жетних замовлень «Сіті Строю» перевищує 120 мільй-

ючі структури стати на захист інтересів держави. Тобто

онів. А стоїть за фірмою добре відомий колишній мер

до роботи, за яку вони власне й отримують зарплатню.

На прикладі Покровська ми показали, що навіть набли-

ВЕРЕСЕНЬ 2019
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тижнів залишалася без води. У Краматорську та Дружківці люди гостро нарікали на цю проблему у соцмережах, а в Костянтинівці у відчаї перекривали дороги.
Обіцянки вирішити проблему водопостачання навіть

Бережіть нерви та запасайтеся водою. Адже перебоів з

стали мейнстримом у передвиборчій кампанії лідерів

водопостачанням Донеччини принаймні впродовж най-

перегонів у 49-окрузі. А все могло бути зовсім інакше.

ближчого року менше точно не стане. І причина – не

Принаймні багато чого можна було б просто уникнути,

лише зношеність труб, але й коррупційна корозія, що

але на заваді стоять корупційні схеми. Насамперед в об-

охопила владу регіону.

лдержадміністрації.

Минулого літа північ Донеччини по декілька днів, а то і
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ЖОВТЕНЬ 2019
КРИМІНАЛЬНО-ПОКРОВСЬКЕ
ЧТИВО
Поки мешканці Донеччини раділи останнім теплим дням
(і не менше – можливості економити на опалення) корумповані чиновники Покровська на цьому самому опаленні
примудрилися «схематозити». До того ж – не розмінюючись на дрібниці, 40 000 000 за одну оборудку. Про
надефективний менеджмент власної кишені – у нашому
розслідуванні «Кримінально-Покровське чтиво».

ЛУБІНЕЦЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
Депутат Дмитро Лубінець є на перший погляд одним із
взірцевих народних обранців. Але і у, здавалося б, відкритого та доброчесного народного обранця із Волновахи є скелети у шафі. Як раз підчас виборчої кампанії
2019 Лубінець потрапив до усіх новин через переписку
зі своїм помічником Іваном Вервейко. У повідомленнях
йшла мова про обшуки та налогодження взаємодії із командою Зе. На останніх виборах він конкурував із генеральним директором 112 каналу Артемом Марчевським.
А от чи за допомогою адміністративного ресурсу, яким
володіє його сім’я, чи ні – це питання відкрите.

ЛИСТОПАД 2019

ЗМІСТОВНИЙ ЗВІТ 2019

ГРОМАДСЬКИЙ ПАТРУЛЬ ДОНЕЧЧИНИ

ПІДРЯДНИК «ВІД БОГА»
«Ніколи не запитуйте в мене, як я заробив свій перший
мільйон», – полюбляв казати Генрі Форд.
«Ніколи не питайте, як я заробив свій перший мільярд»,
– напевно сказав би герой нашого сьогоднішнього розслідування.
Хто тримає на плечах обороноздатність країни, озеленює
парк на Луганщині та ледь не зірвав навчальний процес
на Донеччині – відповіді у нашому розслідуванні..

НЕДООНОВЛЕНА ДОНЕЧЧИНА.
ПАРК НА ТРЬОХ
Що може бути спільного між колишній одіозним мером
Дружківки, а нині нардепом від ОПЗЖ, колишнім «оновлювачем» Всія Донеччини та головним екологом регіону?
А об’єдналися достойні мужі у дружківському парку,
«оновлення» якого починалося галасно та з пафосним
популізмом, а закінчилося як завжди – дурно пахнущім
довгобудом.
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ГРУДЕНЬ 2019
«ОНИ УЖЕ В ПУТИ» АБО ЯК
«ПРОКАЧАТИ» 58 000 000
Майже шістдесят мільйонів як суперприз для «обраних»
або як «міцні господарники» Донеччини розвивають
мобільність адміністративних послуг на поталу одіозним комерсам з минулого – у нашому розслідуванні.
Зацікавлені цією ситуацією не лише ми а й Державне
бюро розслідувань разом зі Службою Безпеки України
в рамках кримінального провадження, розпочатого за
Ст.191 Кримінального кодексу «Зловживання службовим
становищем з тяжкими наслідками»

ЛІСОВА МАФІЯ ДОНЕЧЧИНИ
Вони працюють кожного дня, без вихідних. Їх знаряддя
– бензопили та вантажівки. Вони лише радіють черговому здорожченню газа та електрики. Вони заробляють на
знищенні залишків лісів області. Вони – це Лісова мафія
Донеччини.
За роки знищення лісових насаджень Донеччини злочинці розробили цілі схеми, які дозволяють так званим
чорним лісорубам уникати відповідальності, а правоохоронцям – заплющувати очі. А тим часом вантажівки з
дровами можна зустріти на кожній дорозі поряд з залишками лісів.

