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Місія

Сприяти прозорості влади шляхом розвитку 
якісної журналістики та журналістики даних, 
яка передбачає аналіз і подачу в цікавій та 
зрозумілій формі великих масивів даних. За 
допомогою аналізу великих масивів даних 
допомагати усвідомленому прийняттю рішень 
політиками, чиновниками та громадянами. 
Поширювати «цифрову культуру» серед 
політиків, чиновників та представників 
громадянського суспільства. Створювати та 
поширювати через ЗМІ та інтернет інфографіки, 
статті, новини, аналітичні матеріали, котрі 
стосуються суспільно-важливих тем. 

І.  Інтернет-видання 
TEXTY.org.ua (написання 
статей, створення стрічки 
новин та візуалізацій 
на основі журналістики 
даних)

ІІ. Створення якісних 
аналітичних матеріалів, а 
саме полісі-бріфів для людей, 
котрі приймають рішення, 
а також аналіз великих баз 
даних та їх візуалізація

ІІІ. Навчання роботі з даними 
чиновників і журналістів

Зростання

2015 року ми вийшли на новий рівень 
організаційного розвитку. Ми істотно 
посилили інституційну спроможність — 
наша команда стала більшою, ми залучили 
аналітиків, покращили матеріально-технічну 
базу, займались розвитком персоналу, стали 
учасниками міжнародних заходів. Ми постійно 
проводимо внутрішні навчання для аналітиків 
та відвідуємо тренінги із менеджменту, 
стратегічного планування, міжнародних 
комунікацій, які організовував Фонд 
«Відродження».

За рік у нас стажувалися 6 стажерів.

Напрями діяльності 
Наша діяльність має три основні напрями:
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І. МедІа 
TEXTY.org.ua

Особливу увагу 
приділяли: 
 
 
 

 ● Висвітленню війни на 
Сході та всьому, що з нею 
пов’язано: волонтерському 
руху, відновленню 
Армії, формуванню та 
діяльності добровольчих 
батальйонів, біженцям, 
подіям на окупованих та 
прифронтових територіях.

 ● Війні, окупованим та 
прифронтовим територіям. 
Волонтерському руху.

 ●  Корупції та неефективному 
управлінні. Роботі 
парламенту та уряду щодо 
впровадження реформ, 
аналізували вдалі та 
провальні реформи.

 ● Відповідальності медіа 
перед суспільством, 
інформаційній політиці 
та дослідженню методів 
російської пропаганді.

 ● Виборам до місцевих рад 
та аналізу результатів 
виборів.

 ● Енергетиці, зокрема 
налагодженню поставок 
вугілля, роботі Нафтогазу, 
протистоянню монополіста 
ДТЕК і уряду.

Наші роботи 
стосуються всіх 
сфер життя, але 
пріоритетними у 2015 
році були:

 ● Бюджетна політика. 

 ● Використання публічних 
коштів.

 ●  Власність і доходи 
політиків та чиновників.

 ●  Урбаністика. 

 ● Державні закупівлі.

 ● Аналіз результатів виборів.

 ● Енергетика.
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Проекти із журналістики даних 2015 року:

Зібрали дані про 76 
псевдосоціологічних служб та 
77 осіб, які оприлюднювали 
сумнівні результати протягом 
останніх 15 років. По кожному 
з них ми подаємо довідку та 
історію їхньої діяльності.

http://texty.org.ua/d/socio/

У Києві лише 15% берегів 
Дніпра доступні містянам 
для прогулянок чи купання в 
річці. Все інше — це чагарники, 
паркани, дороги, промзони. 
Ми дослідили, як киян 
позбавили доступу до ріки.

http://texty.org.ua/d/longs/dnipro2/

1. Продавці рейтингів. База псевдосоціологів

2. Вкрадений Дніпро
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Спробували відповісти на 
питання, а скільки всього в 
нашій країні радянських назв 
вулиць?

http://texty.org.ua/d/streets2015/

Визначили, кому належить 
видобуток нафти і газу в 
Україні, і де розташовані 
родовища.

http://texty.org.ua/pg/article/edito-
rial/read/60042/Naftogazovi_koroli_
Komu_nalezhyt_vydobutok_nafty_i

3. Як знайти площу Леніна

4. Нафтогазові королі
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З’ясували, як у Ріната 
Ахметова опинилися 9 із 
14-ти Теплоелектростанцій 
(ТЕС), якими колись володіла 
держава Україна. 

http://texty.org.ua/pg/article/edito-
rial/read/63293/Jenergetychna_im-
perija_Jak_ahmetov_zabrav_sobi_
TeS

Проаналізували, як коаліція 
голосувала за реформи 
та показали найбільш 
реформаторські закони, 
які проголосувала Рада 
нинішнього скликання.

http://texty.org.ua/d/static/30laws/

5. Енергетична імперія. Як Ахметов забрав собі ТЕС і став монополістом

6. 30 законів, що змінюють Україну
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Пригадали всю історію 
співпраці України із МВФ.

http://texty.org.ua/d/imf/

З’ясували проблеми та 
перспективи українського 
аграрного ринку.

http://texty.org.ua/pg/blog/infoviz/
read/61723/

7. МВФ заробив на кредитах для України 2,3 млрд доларів

8. АГРОКОМПЛЕКС.UA — оповідання про стан сільської галузі
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Визначили, що може зробити, 
за що відповідальний, а що 
може лише обіцяти голова 
облдержадміністрації.

http://texty.org.ua/pg/blog/infoviz/
read/61229/

Показали  50 найбільших 
пасажиропотоків на минулих 
новорічних святах у період з 
24 грудня 2014 року по 7 січня 
2015.

http://texty.org.ua/pg/blog/infoviz/
read/64455/Kudy_ukrajinci_jidut_
na_novorichni_svata?a_offset=

9. Що насправді можуть голови обладміністрацій (на прикладі Міхеїла Саакашвілі)

10. Куди українці їдуть на новорічні свята?
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У 2015 опублікували на texty.org.ua:

Резонанс
Інтерактивна візуалізація «Як знайти площу Леніна» визнана однією зі ста найкращих карт року за 
версією блогу Maps Mania.

1530 245 35

15

новин статей статичних та 
інтерактивних 
інфографік

робіт із журналістики 
даних
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ІІ. аналІтичний центр
2015 року наша команда почала працювати і як аналітичний центр.  Ми підготували дві аналітичні 
записки. Перша стосується доступу киян до Дніпра («Рекомендації щодо поліпшення ситуації з доступом 
киян до річки Дніпро»). Друга – щодо впровадження в Україні політики відкритих даних («Екосистема 
відкритих даних в Україні: рекомендації щодо впровадження політики»).

Для привернення уваги суспільства до наших продуктів провели ряд заходів. 

Вільний доступ до Дніпра:
 ● Презентація дослідження.

 ● Публічні дебати. 44 згадки у ЗМІ.

Відкриті дані:
 ● Публічні дебати. 12 згадок у ЗМІ.

Для впровадження розуміння цифрової культури у середовищі державних управлінців підготували 
посібник по роботі з даними. Провели його презентацію працівникам, котрі відповідають за відкриті дані 
в підприємствах, які належать Мінінфраструктури, та працівникам Секретаріату Кабінету міністрів.
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ІІІ. навчання

Семінари
Провели цикл тренінгів з інфографіки, журналістики даних та написанню текстів для регіональних 
журналістів. 

Провели тренінги для працівників секретаріату Кабміну та менеджерів держпідприємств, які 
знаходяться у підпорядкуванні Мінінфраструктури, по методиці збору й аналізу даних.

Провели тренінг для працівників прес-служб міністерств з написання текстів.

Методички
Підготували Посібник по роботі з даними для держслужбовців.

Міжнародна співпраця
Виготовили веб-аплікацію для Правового  
медіа-центру з Казахстану

http://lmc.kz/baza.html

Виступали спікерами і тренерами 
на міжнародних конференціях:  

 ● open Data Workshop, Стамбул, Туреччина;
 ● Digital Journalism Days conference, Республіка Польща, Варшава;
 ● Social Innovation Camp, Прага, Чехія.
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Бюджет 

Доходи за 2015 рік: 

 
Витрати

 
 
 
 
Витрати. 
Внутрішня структура:

НЕД
725 622 грн

Відродження
2 205 871 грн

Інтерньюс
828 431 грн

72,5%
Зарплати, гонорари, 
податки

9,4%
Обладнання, 
удосконалення 
сайту

5,3%
Підвищення 
кваліфікації, участь 
у міжнародних 
заходах

7,0%
Комунікація

5,8%
Утримання

НЕД
710 448 грн

Відродження
1 556 122 грн

посилення організаційного 
розвитку (оренда офісу, 
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продуктів, закупівля 
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міжнародних заходах тощо)
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робіт з 
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даних, статей, 
інфографіки, 
новин

оцифровка декларацій, 
розробка сайту 
http://declarations.com.ua/, 
виготовлення інфографік, 
поширення в соц. мережах

Інтерньюс
803 111 грн
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Думки та позиції, викладені у цьому звіті/публікації, є позицією автора 
та не обов’язково відображають позицію уряду Швеції.

Друк річного звіту здійснено за підтримки «Ініціативи з розвитку аналітичних 
центрів в Україні», яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) та 
фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні (SIDa).






