
 Додаток 1  
 до Порядку проведення конференцій 
 громадських об’єднань та асоціацій, 
 обрання членів Наглядової ради 
 Публічного акціонерного товариства 
 “Національна суспільна  
 телерадіокомпанія України” 
 та припинення їхніх повноважень  
 (пункт 3 розділу ІІ) 

 
 

ЗАЯВА  
на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 
 
Найменування     «Миколаївський Центр журналістських розслідувань» 
 
Статус   Громадська організація  
 
Сфера діяльності            журналістика                                                                                             . 

                                                (відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 

 
Дата реєстрації   12.05.2010 рік 
 
Місцезнаходження та контактні дані   м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 19, офіс 
510. Електронна пошта: nikcenter.org@gmail.com. Телефон: (0512)76-67-46; 066 892 97 
30.                             (у т.ч. адреса електронної пошти, номер телефону) 

 
Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 
органів об’єднання  
Директор Центру: Олег Оганов. 

Голова Правління: Олександр Діденко. 

Члени правління: Костянтин Мізюкін, Федір Сидорук. 

Голова Наглядової ради: Олег Хоменок.  

Члени Наглядової ради: Том Торок, Енді Лерен, Альона Білоконь. 
 
Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню подання 
заяви на участь у Конференції  
Громадська організація «Миколаївський центр журналістських розслідувань» об’єднує 
найкращих журналістів-розслідувачів Миколаївської області й має репутацію об’єктивного 
та високопрофесійного ЗМІ. З 2017 до 2019 роки Центр провів 58 масштабних 
журналістських розслідувань корупційних схем в сферах медицини, житлово-комунального 
господарства, розподілу землі, пасажиро-транспортних перевезень, злиття бізнесу і влади, 
діяльності правоохоронних органів, реформування судової системи. Сайт 
http://nikcenter.org/, який щоденно оновлюється, має 77000 користувачів щомісяця. 
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Матеріали Центру передруковуються іншими ЗМІ регіону. Журналісти неодноразово 
отримували нагороди і подяки на національних конкурсах журналістів. 

Журналісти центру володіють навичками користування відкритими державними реєстрами, 
створення інтерактивних мап, інфографік, юридично обізнані, добре розуміються на 
існуючих корупційних схемах в управлінні державним майном, бюджетних витратах, 
розподілу землі, політичній корупції тощо. 

Перелік реалізованих проектів 

● 2019 - 2020 - "Відверто про реформи" за підтримки «Українського медійного
проекту» («МПУ»), Інтерньюз, USAID.

● 2019 - 2020 - "Формування прозорості та підзвітності влади за допомогою
журналістських розслідувань" за підтримки National Endowment for Democracy.

● 2019 - “Про що мовчать кандидати” за підтримки «Українського медійного проекту»
(«МПУ»), Інтерньюз, USAID.

● 2018-2019 - “Спільне транскордонне розслідування інвестицій українських
чиновників в Чехії” за підтримки N-Ost.

● 2018-2019 – «Викриття корупційної діяльності і зловживань у земельній сфері на
Півдні України» за підтримки МФ «Відродження».

● 2018-2019 – «Спільне транскордонне розслідування інвестицій українських
чиновників в Чехії» за підтримки Н-Ост.

● 2017-2018 – «Залучення гіперлокальних медіа до проведення журналістських
розслідувань з викриття корупції на Півдні України» за підтримки Фонду розвитку
медіа Посольства США в Україні.

● 2017 – «Підвищення довіри населення до незалежних ЗМІ через залучення
мешканців Півдня України до регіональної мережі журналістів-розслідувачів з
викриття корупції та захисту прав людини», за підтримки Фонду Міжнародної
Солідарності з дотацій уряду Канади.

● 2012-2018 – три гранти з розвитку журналістських розслідувань та інформаційного
веб-порталу для Півдня України за підтримки «Українського медійного проекту»
(«У-Медіа»), Інтерньюз (F5051-CIR-00-IR).

● 2014-2018 – Центр був регіональною редакцією Національного проекту
журналістських розслідувань на Громадському ТВ «Слідство.Інфо», Інтерньюз,
Уряд Канади (GAC).

 (зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати) 

Проведені заходи 

У 2017 році проведено цикл з трьох тренінгів «Журналістські розслідування:регіональний 
вимір» та триденне виїзне стажування для журналістів-початківців.   
В ході першого тренінгу з циклу «Журналістські розслідування: регіональний вимір»,який 
відбувся 31 жовтня 2017 року в Миколаєві, 29 учасників - журналісти, 
блогери,правозахисники та громадські діячі, а також представники гіперлокальних медіа 
підвищили свою компетентність з питань обробки та поширення інформації. 
Другий тренінг з циклу «Журналістські розслідування: регіональний вимір» відбувся 
24листопада 2017 року в Херсоні.  
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Третій тренінг з циклу «Журналістські розслідування: регіональний вимір» відбувся 21 
грудня 2017 року в Одесі. 
В рамках проєкту Фонду розвитку ЗМІ посольства США в Україні 12 лютого 2018 року в  
м. Миколаїв було проведено четвертий (додатковий) тренінг з циклу тренінгів 
«Журналістські розслідування: регіональний вимір». 
В ході триденного виїзного стажування на Кінбурнській косі стажери МЦЖР опановували 
навички проведення журналістських розслідувань і використання спеціальної техніки 
(дрона та панорамної камери). 31 липня, одразу після закінчення триденного стажування на 
Кінбурнській косі учасники проекту організували прес-конференцію в Українському 
кризовому медіа-центрі.  
Влітку, 21-22 червня 2018 року, в рамках Програми партнерства в галузі мас-медіа в 
Україні (UMPP) за підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) в 
Миколаєві було проведено дводенний тренінг «Основи безпеки журналістів-розслідувачів». 
За підтримки National Endowment for Democracy в жовтні 2019 року Центр провів 
триденний тренінг-інтенсив для журналістів "Час розслідувати". 
 ____________________________________________________ 

(назви заходів, дати проведення) 

Друковані та електронні видання   https://nikcenter.org/
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

(найменування, бібліографічне посилання, посилання в мережі Інтернет) 

Інформація про керівника 

Оганов Олег Ігоревич , 15.10.1979 р., Миколаївський національний університет ім. В.О. 
Сухомлинського (вища філологічна освіта). Жовтень 2012 - по цей час - директор і 
головний редактор Центру журналістських розслідувань (Миколаїв, Одеса, Херсон) - 
http://nikcenter.org. Жовтень 2011 - вересень 2011 - заступник головного редактора 
Миколаївської газети «Ваша газета» (Миколаїв). Грудень 2009 - вересень 2011 - заступник 
головного редактора Миколаївської газети "Николаенвский БІЗНЕС" (Миколаїв). Березень 
2004 - грудень 2009 р. - редактор місцевої газети "Николаевский БІЗНЕС". 2000 – 2004 - 
газета "Крик" (Миколаїв). 1997 – 2000 - газета "Вісник Жовтневщини" (Миколаїв). 
Участь у конференціях:  
7-а Глобальна конференція журналістів-розслідувачів, Київ - 2011 
Програма "Прозора Україна", Щецин (Польща) - 2011 
Освітньої програми «Засоби масової інформації та НУО - партнерство в інтересах розвитку 
громадянського суспільства", 2012 
Освітня програма «Роль журналістики у захисті прав людини» - 2012 
8-а Глобальна конференція журналістів-розслідувачів, Ріо-де-Жанейро (Бразилія) – 2013 
Canadian Broadcast Corporation Investigative Reporting for Television workshop Kyiv - 2014 
Canadian Broadcast Corporation Investigative Reporting for Television workshop Kyiv – 2015 
Regional Training Programme in Public Procurement and EU Public Procurement Standarts, 
Mykolayv - 2015 
Riga Summer School on Investigative Reporting - 2015 
9-я Глобальна конференція журналістів-розслідувачів, Ліллехамер (Норвегія) – 2015 
Участник Украинской программы медиа-партнерства (UMPP). Стажування в Городском 
университете Нью-Йорка (CUNY), США - 2016 
Ведучий експерт Міжнародної конференція «Журналістика-розслідування. Теорія та 
практика" Санкт-Пітербург, Росія, - 2016. Захід відбувся 9-10 грудня 2016 року Інститут 
регіональної преси (Санкт-Петербург) за підтримки International Media Support 
(Копенгаген). 

http://nikcenter.org/
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