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Інформація про громадське об’єднання в Інтернеті, що може включати посилання на 

вебсайт громадського об’єднання, посилання на сторінку громадського об’єднання в 

соціальних мережах, посилання на сторінку кандидата на вебсайті громадського 

об’єднання, посилання на сторінку кандидата в соціальних мережах, інші посилання на 

публікації, що дають змогу оцінити діяльність громадського об’єднання 

(підпункт 12 пункту 6 Порядку проведення конкурсу з формування складу Громадської ради при 

Національному агентстві з питань запобігання корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 листопада 2019 року № 952) 

 

  № Посилання на вебсайт/ сторінку Опис посилання 

1.  https://acrec.org.ua/ Вебсайт громадської 

організації 

2.  https://www.facebook.com/acrec.ua/ Сторінка громадської 

організації в соціальній 

мережі Facebook 

3.  https://acrec.org.ua/experts/biletskyj-andrij/ Сторінка кандидата 

Білецького А.В. на веб-сайті 

громадського об’єднання 

4.  https://www.facebook.com/i.am.andreybeletskiy Сторінка кандидата 

Білецького А.В. в соціальній 

мережі Facebook 

5.  http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=92881 Виступ представниць ACREC 

в програмі «Активізація» на 

UA: Українське радіо 

6.  https://studydive.com/ua/lekciya-maysternya-korupciya-

yak-chorna-skrinya-1249 

Лекція експертів організації в 

Київській школі економіки 

https://acrec.org.ua/
https://www.facebook.com/acrec.ua/
https://acrec.org.ua/experts/biletskyj-andrij/
https://www.facebook.com/i.am.andreybeletskiy
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=92881
https://studydive.com/ua/lekciya-maysternya-korupciya-yak-chorna-skrinya-1249
https://studydive.com/ua/lekciya-maysternya-korupciya-yak-chorna-skrinya-1249


7.  https://www.youtube.com/watch?v=DJeys90N2H8 Виступ Виконавчого 

директора на брифінгу в 

українському кризовому 

медіа-центрі з теми «Кожен 

викривач суспільно важливої 

інформації має бути 

захищений на рівні закону» 

8.  https://www.icrnetwork.org/what-we-do/conferences/icr-

forum-kyiv-2019/ 

Сторінка на сайті 

Міждисциплінарної мережі 

дослідників корупції 

(Interdisciplinary Corruption 

Research Network) про IV 

Міжнародний форум 

дослідників корупції, який 

було організовано ACREC 

9.  http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=88157 Інтерв’ю щодо IV 

Міжнародного форуму 

дослідників корупції, який 

було організовано ACREC на 

UA: Українське радіо 

10.  https://ti-ukraine.org/research/upravlinnya-aktyvamy-

yak-funktsiya-arma-spivvidnoshennya-norm-prava/ 

Презентація спільного 

дослідження з Transparency 

International Ukraine 

11.  http://zik.ua/tv/video/108337  Презентація проекту «Київські 

антикорупційні тури», сюжет 

телеканалу Zik 

12.  https://voxukraine.org/uk/dva-roki-po-tomu-abo-yakij-

stan-sprav-z-antikorrupionnoyu-borotboyu-naspravdi/ 

Презентація аналітичного 

дослідження «Оцінка 

виконання антикорупційної 

стратегії: досягнення та 

проблеми» - 2017 р» 

13.  http://novostiua.org/news/313985-

u_kijevi_navchajutj_naukovtsiv_jak_doslidhuvati_korup

tsiju_ta_vplivati_na_politiku 

Новина про школу 

антикорупційних досліджень 

«Як досліджувати корупцію», 

яку організовував ACREC 

14.  http://nrcu.gov.ua/en/schedule/play-

archive.html?periodItemID=2123762 

Виступ Виконавчого 

директора організації на 

програмі «Активізація» UA: 

Українське радіо 

15.  https://rgk-nabu.org/uk/news/rhk/v-natsionalnomu-

universiteti-kievo-mogilyanska-akademiya-10-grudnya-

vidbulasya-publichna-lektsiya-top-koruptsiya-pid-

pritsilom?fbclid=IwAR1pdhV4NLVwFtkdW0RtD-s-

QwNejtjNQMhq_S_JRfaJChW14I-Vf650M8M 

Новина про лекцію детективів 

НАБУ і прокурорів САП, яку 

було організовано ACREC 

16.  https://www.youtube.com/watch?v=piVfQOxjErM&list

=PL2HMU_Fghm0NkNOUxCXkrCQ4HGNTuhMLR&i

ndex=73&t=0s 

Виступ Виконавчого 

директора на радіо «Голос 

столиці» щодо боротьби з 

корупцією в Україні 

https://www.youtube.com/watch?v=DJeys90N2H8
https://www.icrnetwork.org/what-we-do/conferences/icr-forum-kyiv-2019/
https://www.icrnetwork.org/what-we-do/conferences/icr-forum-kyiv-2019/
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=88157
https://ti-ukraine.org/research/upravlinnya-aktyvamy-yak-funktsiya-arma-spivvidnoshennya-norm-prava/
https://ti-ukraine.org/research/upravlinnya-aktyvamy-yak-funktsiya-arma-spivvidnoshennya-norm-prava/
http://zik.ua/tv/video/108337
https://voxukraine.org/uk/dva-roki-po-tomu-abo-yakij-stan-sprav-z-antikorrupionnoyu-borotboyu-naspravdi/
https://voxukraine.org/uk/dva-roki-po-tomu-abo-yakij-stan-sprav-z-antikorrupionnoyu-borotboyu-naspravdi/
http://novostiua.org/news/313985-u_kijevi_navchajutj_naukovtsiv_jak_doslidhuvati_koruptsiju_ta_vplivati_na_politiku
http://novostiua.org/news/313985-u_kijevi_navchajutj_naukovtsiv_jak_doslidhuvati_koruptsiju_ta_vplivati_na_politiku
http://novostiua.org/news/313985-u_kijevi_navchajutj_naukovtsiv_jak_doslidhuvati_koruptsiju_ta_vplivati_na_politiku
http://nrcu.gov.ua/en/schedule/play-archive.html?periodItemID=2123762
http://nrcu.gov.ua/en/schedule/play-archive.html?periodItemID=2123762
https://rgk-nabu.org/uk/news/rhk/v-natsionalnomu-universiteti-kievo-mogilyanska-akademiya-10-grudnya-vidbulasya-publichna-lektsiya-top-koruptsiya-pid-pritsilom?fbclid=IwAR1pdhV4NLVwFtkdW0RtD-s-QwNejtjNQMhq_S_JRfaJChW14I-Vf650M8M
https://rgk-nabu.org/uk/news/rhk/v-natsionalnomu-universiteti-kievo-mogilyanska-akademiya-10-grudnya-vidbulasya-publichna-lektsiya-top-koruptsiya-pid-pritsilom?fbclid=IwAR1pdhV4NLVwFtkdW0RtD-s-QwNejtjNQMhq_S_JRfaJChW14I-Vf650M8M
https://rgk-nabu.org/uk/news/rhk/v-natsionalnomu-universiteti-kievo-mogilyanska-akademiya-10-grudnya-vidbulasya-publichna-lektsiya-top-koruptsiya-pid-pritsilom?fbclid=IwAR1pdhV4NLVwFtkdW0RtD-s-QwNejtjNQMhq_S_JRfaJChW14I-Vf650M8M
https://rgk-nabu.org/uk/news/rhk/v-natsionalnomu-universiteti-kievo-mogilyanska-akademiya-10-grudnya-vidbulasya-publichna-lektsiya-top-koruptsiya-pid-pritsilom?fbclid=IwAR1pdhV4NLVwFtkdW0RtD-s-QwNejtjNQMhq_S_JRfaJChW14I-Vf650M8M
https://rgk-nabu.org/uk/news/rhk/v-natsionalnomu-universiteti-kievo-mogilyanska-akademiya-10-grudnya-vidbulasya-publichna-lektsiya-top-koruptsiya-pid-pritsilom?fbclid=IwAR1pdhV4NLVwFtkdW0RtD-s-QwNejtjNQMhq_S_JRfaJChW14I-Vf650M8M
https://www.youtube.com/watch?v=piVfQOxjErM&list=PL2HMU_Fghm0NkNOUxCXkrCQ4HGNTuhMLR&index=73&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=piVfQOxjErM&list=PL2HMU_Fghm0NkNOUxCXkrCQ4HGNTuhMLR&index=73&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=piVfQOxjErM&list=PL2HMU_Fghm0NkNOUxCXkrCQ4HGNTuhMLR&index=73&t=0s


17.  https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/tsentri-ta-

laboratoriji/mizhdystsyplinarnyi-naukovo-osvitnii-tsentr-

protydii-koruptsii-v-ukraini/novyny-tspk/3088-post-

reliz-lektsii-chomu-antykoruptsiini-reformy-tse-

marafon-a-ne-sprynt 

Пост-реліз лекції "Чому 

антикорупційні реформи це 

"марафон", а не "спринт", яку 

було організовано ACREC 

18.  https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29654733.htm

l 

Коментар Виконавчого 

директора програмі «Схеми» 

19.  https://www.pravda.com.ua/columns/2019/02/18/720694

2/ 

Колонка Виконавчого 

директора на Українській 

правді 

20.  https://www.nytimes.com/2019/03/30/world/europe/ukra

inians-vote-war-photos.html?fbclid=IwAR2-qIlT9rYwf-

Hydwy1R0t1J2N_DulO7oai6hbKx4sf6p7a-

AfMso_KfBI 

Згадування проекту ACREC 

«Київські антикорупційні 

тури» в New York Times 

21.  http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=89964 Коментар Виконавчого 

директора UA: Українське 

радіо щодо викривачів 

корупції 

22.  https://zmina.info/articles/cze-ne-stukachi-yak-

ubezpechyty-vykryvachiv-informacziyi/ 

Виступ Адміністративного 

директора під час дискусії “Ті, 

хто біжать по лезу ножа: 

розслідувальна журналістика 

та захист викривачів в 

Україні”. 

23.  http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=90006 Інтервю експерта ACREC 

щодо проекту «Київські 

антикорупційні тури» для 

радіо Промінь 

24.  https://events.ukrinform.com/event/24126-rada-

gromadskogo-kontrolyu-pri-derzhavnomu-byuro-

rozsliduvan-obrannya-shlyahom-elektronnogo-

golosuvannya 

Участь Адміністративного 

директора в обговоренні «Рада 

громадського контролю при 

Державному бюро 

розслідувань: обрання шляхом 

електронного голосування» 

25.  http://idpnan.org.ua/ua/provedeni-zahodi-2018-.html Виступ Адміністративного 

директора на Другому 

Київському Полілозі 

26.  https://wz.lviv.ua/interview/399647-batih-proty-

koruptsioneriv-chy-prianyk-dlia-pavlykiv-morozovykh  

Інтерв’ю «Батіг проти 

корупціонерів чи пряник для 

«павликів морозових»?» для 

щоденної газети Високий 

Замок 

27.  https://24tv.ua/ru/razoblachil_korrupciju__poluchi_10_o

t_nagrablennogo_kak_oficialno_zarabotat_na_vzjatochn

ikah_n1195438  

Коментар для сюжету 24 

каналу «Разоблачил 

коррупцию – получи 10% от 

награбленного: как 

официально заработать на 

взяточниках» 

https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/tsentri-ta-laboratoriji/mizhdystsyplinarnyi-naukovo-osvitnii-tsentr-protydii-koruptsii-v-ukraini/novyny-tspk/3088-post-reliz-lektsii-chomu-antykoruptsiini-reformy-tse-marafon-a-ne-sprynt
https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/tsentri-ta-laboratoriji/mizhdystsyplinarnyi-naukovo-osvitnii-tsentr-protydii-koruptsii-v-ukraini/novyny-tspk/3088-post-reliz-lektsii-chomu-antykoruptsiini-reformy-tse-marafon-a-ne-sprynt
https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/tsentri-ta-laboratoriji/mizhdystsyplinarnyi-naukovo-osvitnii-tsentr-protydii-koruptsii-v-ukraini/novyny-tspk/3088-post-reliz-lektsii-chomu-antykoruptsiini-reformy-tse-marafon-a-ne-sprynt
https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/tsentri-ta-laboratoriji/mizhdystsyplinarnyi-naukovo-osvitnii-tsentr-protydii-koruptsii-v-ukraini/novyny-tspk/3088-post-reliz-lektsii-chomu-antykoruptsiini-reformy-tse-marafon-a-ne-sprynt
https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/tsentri-ta-laboratoriji/mizhdystsyplinarnyi-naukovo-osvitnii-tsentr-protydii-koruptsii-v-ukraini/novyny-tspk/3088-post-reliz-lektsii-chomu-antykoruptsiini-reformy-tse-marafon-a-ne-sprynt
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29654733.html
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29654733.html
https://www.pravda.com.ua/columns/2019/02/18/7206942/
https://www.pravda.com.ua/columns/2019/02/18/7206942/
https://www.nytimes.com/2019/03/30/world/europe/ukrainians-vote-war-photos.html?fbclid=IwAR2-qIlT9rYwf-Hydwy1R0t1J2N_DulO7oai6hbKx4sf6p7a-AfMso_KfBI
https://www.nytimes.com/2019/03/30/world/europe/ukrainians-vote-war-photos.html?fbclid=IwAR2-qIlT9rYwf-Hydwy1R0t1J2N_DulO7oai6hbKx4sf6p7a-AfMso_KfBI
https://www.nytimes.com/2019/03/30/world/europe/ukrainians-vote-war-photos.html?fbclid=IwAR2-qIlT9rYwf-Hydwy1R0t1J2N_DulO7oai6hbKx4sf6p7a-AfMso_KfBI
https://www.nytimes.com/2019/03/30/world/europe/ukrainians-vote-war-photos.html?fbclid=IwAR2-qIlT9rYwf-Hydwy1R0t1J2N_DulO7oai6hbKx4sf6p7a-AfMso_KfBI
http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=89964
https://zmina.info/articles/cze-ne-stukachi-yak-ubezpechyty-vykryvachiv-informacziyi/
https://zmina.info/articles/cze-ne-stukachi-yak-ubezpechyty-vykryvachiv-informacziyi/
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=90006
https://events.ukrinform.com/event/24126-rada-gromadskogo-kontrolyu-pri-derzhavnomu-byuro-rozsliduvan-obrannya-shlyahom-elektronnogo-golosuvannya
https://events.ukrinform.com/event/24126-rada-gromadskogo-kontrolyu-pri-derzhavnomu-byuro-rozsliduvan-obrannya-shlyahom-elektronnogo-golosuvannya
https://events.ukrinform.com/event/24126-rada-gromadskogo-kontrolyu-pri-derzhavnomu-byuro-rozsliduvan-obrannya-shlyahom-elektronnogo-golosuvannya
https://events.ukrinform.com/event/24126-rada-gromadskogo-kontrolyu-pri-derzhavnomu-byuro-rozsliduvan-obrannya-shlyahom-elektronnogo-golosuvannya
http://idpnan.org.ua/ua/provedeni-zahodi-2018-.html
https://wz.lviv.ua/interview/399647-batih-proty-koruptsioneriv-chy-prianyk-dlia-pavlykiv-morozovykh
https://wz.lviv.ua/interview/399647-batih-proty-koruptsioneriv-chy-prianyk-dlia-pavlykiv-morozovykh
https://24tv.ua/ru/razoblachil_korrupciju__poluchi_10_ot_nagrablennogo_kak_oficialno_zarabotat_na_vzjatochnikah_n1195438
https://24tv.ua/ru/razoblachil_korrupciju__poluchi_10_ot_nagrablennogo_kak_oficialno_zarabotat_na_vzjatochnikah_n1195438
https://24tv.ua/ru/razoblachil_korrupciju__poluchi_10_ot_nagrablennogo_kak_oficialno_zarabotat_na_vzjatochnikah_n1195438


28.  https://www.youtube.com/watch?v=1zSpcL2wxoE  Тема дня. Оксана Нестеренко. 

Заклади корупціонера – 

отримай гроші  

29.  http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=89964   Експерт про заклик 

президента доносити на 

хабарників: 10% від хабара не 

будуть особливо заохочувати 

30.  https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-poyavilis-

pervye-antikorrupcionnye-tury-1068103.html 

Про проект ACREC «Київські 

антикорупційні тури» 

31.  https://ukraine-office.eu/en/researching-endemic-

corruption-on-the-country-level-the-case-of-ukraine/ 

Новина про школу 

антикорупційних досліджень 

«Як досліджувати корупцію», 

яку організовував ACREC 

32.  https://belsat.eu/ru/programs/novyj-ekskursionnyj-

marshrut-po-kievu-

antikorruptsionnyj/?fbclid=IwAR3n8tJ1-

BBh8E7qGdhwc4CA581pGkCc7B_Ed4QIKywO9-

AKyjOwci2BJ7A/ 

Новина в Білоруському ЗМІ 

про проект ACREC «Київські 

антикорупційні тури» 

33.  https://fortuna-gazeta.com.ua/articles/novunu_kraj/ Про проект ACREC «Київські 

антикорупційні тури» 

34.  https://www.umoloda.kiev.ua/number/3225/2006/11679

3/ 

Про проект ACREC «Київські 

антикорупційні тури» 

35.  https://ifair.eu/impact-groups-en/anti-corruption-walks-

ukraine/ 

Про проект ACREC «Київські 

антикорупційні тури» 

36.  https://yur-gazeta.com/interview/mi-pobachili-

zacikavlenist-suchasnoyi-molodi-v-likvidaciyi-

korupciyi-v-ukrayini.html/ 

Про сертифікатну програму 

«Антикорупційні студії», яка 

реалізовується ACREC на базі 

НаУКМА 

 

 

Виконавчий директор 

Громадської організації 

«Міждисциплінарний науково-освітній 

Центр протидії корупції»                                                                                        О.В. Нестеренко 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1zSpcL2wxoE
http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=89964
https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-poyavilis-pervye-antikorrupcionnye-tury-1068103.html
https://www.segodnya.ua/ukraine/v-ukraine-poyavilis-pervye-antikorrupcionnye-tury-1068103.html
https://ukraine-office.eu/en/researching-endemic-corruption-on-the-country-level-the-case-of-ukraine/
https://ukraine-office.eu/en/researching-endemic-corruption-on-the-country-level-the-case-of-ukraine/
https://belsat.eu/ru/programs/novyj-ekskursionnyj-marshrut-po-kievu-antikorruptsionnyj/?fbclid=IwAR3n8tJ1-BBh8E7qGdhwc4CA581pGkCc7B_Ed4QIKywO9-AKyjOwci2BJ7A/
https://belsat.eu/ru/programs/novyj-ekskursionnyj-marshrut-po-kievu-antikorruptsionnyj/?fbclid=IwAR3n8tJ1-BBh8E7qGdhwc4CA581pGkCc7B_Ed4QIKywO9-AKyjOwci2BJ7A/
https://belsat.eu/ru/programs/novyj-ekskursionnyj-marshrut-po-kievu-antikorruptsionnyj/?fbclid=IwAR3n8tJ1-BBh8E7qGdhwc4CA581pGkCc7B_Ed4QIKywO9-AKyjOwci2BJ7A/
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