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Громадська організація 
« С т о п  к о р у п ц і ї »

0315*0, Україна, м. Київ, вуя. Предславинська, 43/2
Телефон: /04|4/ 578 0004
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Інформацію
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

протягом 2 0 1 8 -2 0 1 9  років
Назва ІГС:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СТОП КОРУПЦІЇ»

2. Скорочена назва ІГС 

ГО «СТОП КОРУПЦІЇ»

3. Дані про легалізацію ІГС: Свідоцтво про реєстрацію громадського 
громадської організації чи громадської спілки від 07 серпня 2015 року № 1 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -  пі, 
№781770.

4. Адреса, контакти: 
оГПсе@5іорсог.ог§

04211, м. Київ, Йорданська 8, кв. 198. тел. 0145780004, етаі

об'єднання як 
440940, виписка 
щриємців Серія

зияють корупції, 
ивності протидії

упни;
поземних країн, 
з корупцією, у т.

5. Мета та напрями діяльності:
1. Об’єднання громадян з мстою виявлення та усунення причин і умов, які сгі 
прогнозування та розробка пропозицій і рекомендацій щодо підвищення ефеїс 
корупнійпнм правопорушенням;
2. Сприяння організації та веденню системної протидії корупції та правопорушенням, що 
пов’язані з корупцією, запобігання цим протиправним проявам, своєчасне їх виявлення і 
припинення;
3. Організація міжнародного співробітництва та взаємодії у сфері про тидії кор
4. Здійснення порівняльного аналізу антикорупнійних заходів та законів 
узагальнення світового досвіду у практичній та теоретичній сферах в боротьбі
4. міжнародного досвіду з метою використання існуючого позитивного досвіду та гармонізації 
національного законодавства;
5. Захист прав і свобод членів організації

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади.
Б 2016 та 2017 роках -  організація представлена в Раді громадського контролю при НАБУ 
З 2017 року - організація представлена в складі громадської ради при Міністерстві юстиції 
України
З 201 7 - організація представлена в складі громадської ради при Міністерстві оборони України 
З 2018 року - організація представлена в складі громадської ради при Державній екологічній 
інспекції України
З 2019 року - організація представлена в складі громадської ради при Ашгимонопольному 
комітеті України
З 2019 року - - організація представлена в складі громадської ради при Вишго^одській РДА



7. Результати діяльності протягом 2018-2019 років :

Команда Громадської організації «СТОП КОРУПЦІЇ», яка утворена з професійних 
журналістів, операторів, юристів та правозахисників, відповідно до статутних завдань ГО, в 
2018 році спрямувала свою діяльність на боротьбу з корупцією в | різних сферах 
життєдіяльності на Київщині, а згодом, й в інших регіонах України. 3 |д н я  заснування 
організації основна увага приділялась викриттю та протидії корупційним діянням та злочинам 
у екологічній сфері, що за останні роки в наший державі, а особливо на Київщині, набуло 
загрозливих масштабів та стало одним з найбільших джерел збагачення чиновників та 
правоохоронців всіх рівнів. Так, протягом вказаного періоду командою «Стоп корупції» 
активно проводилася й продовжує проводитися боротьба щодо незаконного видобутку піску на 
території м. Києва та області.

Водночас, викриті незаконні екологічні “оборудки” ланцюжком відкривали низку суміжних 
правопорушень та злочинів в земельній сфері, містобудівній діяльності, стосовно водного та 
лісового фондів держави, незаконного видобутку надр, незаконної діяльност АГЗП в м.Києві 
тощо.

Стопкорівці активно боряться із незаконною забудовою на терито 
підгримуючи в цій боротьбі киян, чиї права порушуються нелегальними забудовниками

рії міста Києва

Командою проекту «СТОП КОРУПЦІЇ» було проведено чисельні журналістські 
розслідування та відзнято більше 200 випусків, в яких викрито чимало корупціонерів- 
чиновнків, які своїми діями чи бездіяльність наносять збитки нашій державі.

Матеріали розслідувань транслювались щотижнево на центральному (5 канал), а також на 
обласних та регіональних теле- радіо-компаніях, в мережі Інтернет на власнзму сайті “СТОП 
КОРУНІ ЦІ”, в РасеЬоок, УоиіиЬе тощо.

За результатами журналістських розслідувань юристами проекту були підготовані більше 
100 повідомлень про вчинення злочину та звернень до відповідних правоохоронних та 
контролюючих органів, а саме Прокуратури, МВС, Міністерства екології та природніх ресурсів 
України, Державної екологічної інспекції України, Держгеокадастру, Державного агентства 
земельних ресурсів України, Поліції та інших компетентних органів.

За результатами таких звернень, переважна більшість нашої інформації знайшла своє 
підтвердження, про що свідчить реєстрація нових кримінальних прова 
матеріалах, поновлення необгрунтовано-закритих, активізація вже існую 
збитків та штрафів.
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