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00:00-00:24
VO: "Against Corruption and Poverty" - these were the main demands of Armenians
during the revolution in spring 2018. The revolution was successful, the government
changed. The country’s new leader, Nikol Pashinyan, has declared a war on corruption.
We came to Yerevan to understand how the situation has changed after the
revolutionary events.
00:24-01:28
Vox pops:
00:24-00:42
Man 1
Corruption is when the officials of the country work very closely with business - but on
the negative side, and this interferes with business. It means unequal rights for
business.
00:42-00:49
Woman 1
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We used to deal with corruption almost every day. Both at the universities and in the
hospitals, or sometimes even on the streets.
00:49-00:58
Woman 2
Corruption is when the officials...well, steal from the people.
00:59-01:12
Journalist: In your opinion, what’s the situation in Armenia like now?
Man 1: At the highest level, everything is changing very well; we all see the changes
every day. I am in business; I feel that now there are equal rights for all participants.
(Man1)
01:12-01:22
Woman 2: Well, now, after the revolution, we haven’t seen any steps. (Woman2)
01:22-01:28
Woman 1: Now the concept of "taxpayer" exists, that people’s taxes are sacred and
can go into someone else’s pockets.
01:28-01:37
VO: Most Armenians identify corruption with the previous government. Like, the
officials over the last ten years have been enriching themselves with incredible rates.
And there is clear evidence.
01:38-01:51
INTERVIEW, DIANA GHAZARYAN
Investigative journalist
Here is the house of a former deputy of the parliament, it’s still under construction. It
will be the most expensive house in Armenia; it has the highest cadastral value.
01:52-02:13
VO: Diana is a journalist-investigator with HETQ. In Armenian it means "Trail": the
media focuses on investigations. She has worked there for two years. She is currently
doing an investigation on undeclared houses of Armenian officials. She takes us to one
of the hills in Yerevan. She says that this is where the so-called "town of corruption" is
located.
02:13-02:42
INT
DIANA GHAZARYAN
Investigative journalist
This is the house of our former Prime Minister Karen Karapetyan, which is owned by
his brother. Next to it is the house of the former head of the tax service, Vardan
Harutyunyan. Behind him is the plot of the son of the former mayor of Yerevan.
This is corruption because our officials do not declare that much money to be able to
afford such estates. Here are the most expensive houses according to our cadastral
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register.
02:42-03:03
VO: All estates here belong to the officials that are somehow connected with the
former ruling party, Republican. The “corruption town” has grown over past ten years,
during the presidency of Serzh Sargsyan, who resigned after the revolution. This was
once a green park - and now the ordinary residents of Yerevan do not even come here.
Some buildings are impressive in their luxury.
03:04-03:16
INT
DIANA GHAZARYAN
Investigative journalist
This house looks like the building of the National Assembly, the Armenian Parliament.
If you look, you will see the letters on the facade - these are the initials of Hovik
Abrahamyan, our ex-prime minister.
03:16-03:19 – B-ROLL, people are walking along the wall
03:19-03:52
VO: Liana Sayadyan is a deputy editor at HETQ. She has been working in investigative
journalism for 17 years. During this time, she has seen a lot - their editorial staff
repeatedly received threats, and in 2008, the editor was attacked. The court did not
find the guilties, so journalists had to conduct their own investigation. On the way to
the editorial office, Liana Syadyan says that corruption remains one of the main
problems of Armenia. That’s why people were so angry about the previous
government. In the end, this led to the Velvet Revolution.
03:52-04:24
INT
LIANA SAYADYAN
Deputy editor of HETQ
Now, after the revolution, there is hope that the situation will change. Because the
new prime minister showed a political will to fight the corruption, along with his entire
office.
We have a small team, but we work effectively.
Here is my place. Next to the editor-in-chief.
04:24-04:40
VO: Liana Sayedyan says that the work of journalists didn’t change much yet - they
work as before. However, if in the past the police and courts ignored the results of the
investigations, journalists are now hoping for their support. It is also important that
society is ready for the changes.
04:40-04:56
INT
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LIANA SAYADYAN
Deputy editor of HETQ
Residents of the country and citizens have become freer. Before, when theysaw
corruption, or if someone demanded money from them, they would have kept silent
about it. And now people are talking about it aloud, they even go to the police and so
on.
04:57-05:26
VO: In recent months, a series of high-profile detentions have taken place in Armenia.
However, none of them have ended up in court. Some of the suspects, like in Ukraine,
were initially detained, but then released. However, many people have started to
enforce the law - including big business and oligarchs. The new government has forced
large supermarkets to properly issue cheques. Before, many businessmen didn’t do
this in order to avoid taxes- and this was a big problem for Armenia.
05:27-06:05
INT
LIANA SAYADYAN
Deputy editor of HETQ
Now, all major gas stations, all supermarkets, issue checks voluntarily.
I think, Pashinyan, can’t fight all the oligarchs immediately.
Looks like they were told that from now you have to work honestly: to pay taxes as
they should. The government has touched them, but has made everything clear. That’s
my impression.
06:05-06:25
VO: One of the biggest cases is the arrest of the second president, Robert Kocharyan,
who is suspected of suppressing the demonstrations in 2008 when 10 people were
killed and several hundred more were wounded. This case has not been investigated
for ten years. Until now. However, after criticisms from the Kremlin, the court changed
the preventive measures for Robert Kocharyan.
06:25-07:11
INT
LIANA SAYADYAN
Deputy editor of HETQ
The second president of Armenia Robert Kocharyan, who was arrested and then
released, stated that he was returning to politics. He denied all the information about
his wealth, that he had 4 billion dollars, so we decided to start an investigation on his
property.
People write: "How can we help you?","50% of Armenia belongs to him!"
Challenge accepted. We will try to show the president that he lies.
07:12-07:46
VO: The fight against corruption in Armenia continues - both from the bottom and
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from above. Major changes and decisive steps in Armenia are expected to happen
after the parliamentary elections - when a stable government will be formed.
However, it’s important to understand: Armenia is experiencing turbulent times. The
system is just beginning its transformation and nobody knows what the final changes
will be. There was no lustration and no creation of new anti-corruption institutions.
And whether Nikolay Pashinyan will be able to overcome strong corruption in the longterm remains an open question.
07:47-08:13
INT
DIANA GHAZARYAN
Investigative journalist
I do not know how much time it will take for the new government to overcome
corruption. But I see that they have the will to change the situation and promote anticorruption projects.
Everything is in their hands. They can do whatever they want. They have all the data,
all the documents, they know where corruption exists.
I think time will tell if their promises have achieved results.
08:14-08:25 – B-roll of Yerevan

SHOTLIST:

People are protesting on the main square of Yerevan. Vox pops. Pictures of the centre
of Yerevan. Diana Ghazaryan is showing the property of Armenian officials. Pictures of
expensive houses. The house of the former prime minister Karen Karapetyan. The
house of the former head of the tax service, Vardan Harutyunyan. Video from drone,
showing the “corruption town” from the bird's eye view. Diana Ghazaryan is showing
the house that looks like Armenian parliament. People are walking along the wall.
Liana Sayadyan is walking down the street. HETQ editorial office, journalists are
working. Liana Sayadyan is entering the office. Liana Sayadyan is showing her presscard. Central police station of Yerevan. Police cars. Central market of Yerevan. T-shirts
with the portrait of Armenian prime minister Nikol Pashinyan. Archive pictures of
protests. Liana Sayadyan is sitting in front of her computer and showing an article
about the former Armenian president Robert Kocharyan. Screenshots of the article
and Facebook page of HETQ. Crowds on Republican square in Yerevan. Diana
Ghazaryan is sharing her thoughts about the fight with corruption. Panorama of
Yerevan.

SCRIPT:

00:00-00:24

(Original language)

ЗК: “Проти корупції та бідності” - так звучали основні вимоги вірмен протягом
революції навесні 2018-го. Революція перемогла, влада змінилась. Новообраний
лідер країни Нікол Пашинян оголосив війну корупції. Ми приїхали у Єреван, щоб
зрозуміти, як змінилась ситуація після революційних подій.
00:24-01:28
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ВОКСИ
00:24-00:42 Корупція - це коли чиновницький склад країни дуже міцно співпрацює
з бізнесом - але з поганого боку, і цим обламує інший бізнес. Це коли нерівні
права у бізнесу.
00:42-00:49 Раніше ми мали справу з цим майже щодня. Як в університеті, так і в
лікарні, чи інколи навіть просто на вулиці.
00:49-00:58 Корупція - це коли чиновники … все, як то кажуть, крадуть у простого
народу.
00:59-01:12
-Як ви оцінюєте, як у Вірменії зараз із цим справи?
-На вищому рівні дуже навіть добре все міняється, на очах - ми всі бачимо щодня
якісь зміни. Я сам із бізнесу, я відчуваю, що тепер є рівні права для всіх учасників.
01:12-01:22
Ну зараз після революції якихось кроків поки не видно.
01:22-01:28
З’явилось поняття “платник податків”, що його податки - це святе, і не можна це
брати в свою кишеню.
01:28-01:37
ЗК: Більшість вірменів ототожнює корупцію із попередньою владою. Мовляв, за
останні десять років чиновники тут збагачувались неймовірними темпами. І
цьому є наочне підтвердження.
01:38-01:51 СНХ
ДІАНА ГАЗАРЯН
Журналістка-розслідувачка
Ось тут - ще досі будується - будинок колишнього депутата парламенту. Він буде
найдорожчим будинком у Вірменії, у нього найвища кадастрова вартість.
01:52-02:13
ЗК: Діана - журналістка-розслідувачка видання ХЕТК. З вірменської його назва
перекладається як “Слід”, адже це медіа спеціалізується саме на розслідуваннях.
Дівчина працює тут два роки. Зараз займається розслідуванням
незадекларованих будинків вірменських можновладців. Приводить нас на один з
пагорбів у Єревані. Тут, за її словами, розташоване так зване “містечко корупції”.
02:13-02:42
Це будинок нашого колишнього прем'єр-міністра Карена Карапетяна, яким
володіє його брат. Далі - дім колишнього голови податкової служби Вардана
Арутюняна. За ним - ділянка сина колишнього мера Єревана.
Вони пов'язані з корупцією, бо наші чиновники не мають так багато офіційних
статків, щоб дозволити собі такі маєтки. Тут розташовані найдорожчі будинки
згідно з нашим кадастровим реєстром.
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02:42-03:03
ЗК: Усі маєтки тут належать можновладцям, які так чи інакше пов’язані з
колишньою правлячою партією - Республіканською. Містечко виросло за десять
попередніх років, під час президентства Сержа Саргсяна - який пішов у відставку
після революції. Колись тут був зелений парк - тепер звичайні мешканці Єревана
сюди навіть не заходять. Деякі будівлі тут вражають своєю розкішшю.
03:04-03:16
Цей будинок виглядає, як будівля Національної Асамблеї, вірменського
парламенту. Якщо ви глянете, побачите на фасаді літери - це ініціали Овіка
Абраамяна, нашого екс-прем’єр-міністра.
03:16-03:19 – Люди йдуть вздовж стіни
03:19-03:52
ЗК: Ліана Саядян - заступниця редактора виданн--я ХЕТК. Займається
розслідуваннями вже 17 років. За цей час бачила багато - в їх редакцію
неодноразово надходили погрози, а у 2008муд на редактора скоїли напад. Суд
винних не знайшов, журналістам довелось проводити влас не розслідування.
Поки ідемо до редакції, жінка розповідає, що корупція залишається у Вірменії
однією з основних проблем. Саме через це люди так негативно ставились до
попередньої влади. Зрештою, саме це призвело до Оксамитової революції.
03:52-04:24
СНХ
ЛІАНА САЯДЯН
заступниця головного редактора видання HETQ
Зараз, після революції, є надія, що ситуація зміниться. Тому що прем’єр-міністр,
якого обрали після революції, проявив політичну волю разом зі всім своїм
кабінетом боротись проти корупції.
У нас невелика команда, але працюємо ми ефективно.
Ось моє місце. Поруч з головним редактором.
04:24-04:40
ЗК: За словами Ліани Саядян, поки що робота журналістів не особливо змінилась працюють, як і працювали. Однак якщо раніше поліція та суди ігнорували
результати розслідувань, то тепер журналісти сподіваються на їхню підтримку. Та
важливо і те, що саме суспільство готове до змін.
04:40-04:56
Мешканці країни і громадяни стали вільнішими. Раніше, коли вони побачили
корупцію, чи хтось у них вимагав грошей - вони б про це промовчали. А зараз
люди про це говорять вголос, навіть ідуть в поліцію і так далі.
04:57-05:26
ЗК: В останні місяці у Вірменії відбулася низка гучних затримань. Однак, жодне з
них не закінчилося судом. Декого з підозрюваних - як це було в Україні, спочатку
затримали, а потім відпустили. Утім, тепер багато хто почав виконувати закон - в
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тому числі великий бізнес та олігархи. Перше, що зробила нова влада - примусила
великі супермаркети справно видавати покупцям чеки. Раніше цього багато хто не
робив, щоб не платити податки - і це було для Вірменії великою проблемою.
05:27-06:05
Зараз вже на всіх великих станціях, де продають бензин, газ, у всіх супермаркетах
чеки видають вже добровільно.
Пашинян, мені здається, не може зразу боротися зі всіма олігархами.
Таке враження, що їм сказали: відтепер ви маєте працювати чесно: платити
податки, як належить. Їх не рухали, але дали зрозуміти. Це моє враження.--06:05-06:25
ЗК: Одна з найгучніших справ - арешт другого президента Роберта Кочаряна,
якого підозрюють в придушенні мітингу в 2008-му, внаслідок якого загинуло 10
людей, а ще декілька сотень були поранені. Десять років справу не розслідували.
Аж дотепер. Однак після критики Кремля Роберту Кочаряну змінили запобіжний
захід.
06:25-07:11
Колишній президент, другий президент Вірменії Роберт Кочарян, якого затримали
і відпустили - заявив, що він повертається в політику. Він спростував усю
інформацію про свої статки, що він дуже багатий і в нього 4 мільярди доларів - ми
вирішили в редакції, що починаємо розслідування його майна.
Люди пишуть: *читає коменти на ФБ* “Чим ми можемо вам допомогти?” … “50%
вірменії належить йому!”
Виклик прийнято! Ми постараємось показати президенту, що він говорить
неправду.
07:12-07:46
ЗК: Боротьба з корупцією у Вірменії триває - як знизу, так і згори. Основні зміни й
рішучі кроки від нової влади у Вірменії очікують після парламентських виборів коли в країні буде сформований стабільний уряд. Однак варто розуміти: Вірменія
зараз переживає бурхливі часи. Система лише починає трансформуватись, і
невідомо, якими будуть остаточні зміни. Люстрації не відбулось, нових
антикорупційних відомств поки також не створено. І чи вдасться Ніколу Пашиняну
подолати закоренілу корупцію в довгостроковій перспективі - залишається
відкритим питанням.
07:47-08:13
СНХ
ДІАНА ГАЗАРЯН
Журналістка-розслідувачка
Не знаю, скільки часу знадобиться новій владі, аби подолати корупцію. Але я
бачу, що в них є воля до того, аби змінити ситуацію і просувати антикорупційні
проекти.
Все в їхніх руках. Вони можуть зробити все, що захочуть. В них є всі дані, всі
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документи, вони знають, ДЕ корупція.
Я думаю, час покаже, чи принесли їхні обіцянки результат.
08:14-08:25 - Панорама Єревана
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