
Вулиця Богдана Хмельницького, 17/52А, Київ 01054 Україна
ел. адреса: ngo@ukraine-2050.org моб: +380 67 671 55 05 веб-сайт: www.ukraine-2050.org

8 травня 2021 року

ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні члени Постійної міжнародної місії
медіа-моніторингу щодо дезінформації
відносно України та української діаспори!

За час від нашого повідомлення з 19 квітня 2021 року, ми продовжили свою організаційну 
роботу і хочемо повідомити Вас про здійснені нами наступні дії.

Офіційний старт медіа-моніторингу

Ми намагаємося, щоб оголосити про офіційний старт Місії протягом місяця травня 2021 року.

Склад Місії

Станом на сьогодні є 160 членів Місії з 53 країн, які будуть здійснювати медіа-моніторинг
39 мовами.

Спостерігачі є з наступних 53 країн (в алфавітному порядку) :

Австралії, Австрії, Аргентини, Бельгії, Білорусі, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Бразилії, 
Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Ізраїля, Індії, Ірландії, Іспанії, Італії, Казахстану, 
Канади, Кіпру, Латвії, Ливану, Литви, Люксембургу, Мальти, Мозамбіку, Молдови, 
Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, Норвегії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Південної 
Африки, Північної Македонії, Польщі, Португалії, Російської Федерації, Румунії, Сербії, 
Сінгапуру, Словаччини, Словенії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Угорщини, 
України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії та Швеції.

39 охоплені мови є (в алфавітному порядку):

австро-баварська, англійська, арабська, білоруська, болгарська, боснійська, гінді, грецька, 
грузинська, данська, естонська, іврит, іспанська, італійська, казахська, кримсько-татарська, 
латвійська, литовська, люксембурзька, македонська, мальтійська, нідерландська, німецька, 
норвезька, польська, португальська, російська, румунська, сербська, словацька, словенська, 
турецька, українська, угорська, фінська, французька, хорватська, чеська та шведська.

Ми маємо спостерігачів з усіх 27 країн-членів ЄС. 

Ми бажаємо мати спостерігачів з усіх 30 країн-членів НАТО. Зараз у нас є спостерігачі з 
27 країн-членів НАТО, і ми все ще шукаємо спостерігачів з 3 держав-членів НАТО, а саме:
Албанії, Ісландії та Чорногорії.
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Якщо Ви знаєте потенційних кандидатів, які можуть додатково приєднатися до нашої Місії 
як спостерігачі з будь-якої країни (у тому числі з 3 країн-членів НАТО, які все ще не охоплені 
нашою Місією, а саме: Албанії, Ісландії та Чорногорії), просимо повідомити нас, надіславши 
електронний лист на адресу: ngo@ukraine-2050.org

Онлайн-тренінг українською мовою

27 березня 2021 року ми провели онлайн-тренінг українською мовою для членів Місії 
та записали цей тренінг на YouTube каналі Громадської організації (ГО) «Україна-2050».

Якщо Ви не пройшли наш онлайн-тренінг (або 27 березня 2021 року, або пізніше на YouTube 
каналі), просимо Вас переглянутие наш онлайн-тренінг до 15 травня 2021 року за посиланням 
на YouTube канал ГО «Україна-2050»: https://www.youtube.com/watch?v=PywE6fc2xRY

Ми вдячні всім, хто вже підтвердив, що Ви пройшли наш онлайн-тренінг.

Тим, хто цього ще не зробив, просимо надіслати нам електронний лист із підтвердженням, 
що Ви пройшли наш онлайн-тренінг до 15 травня 2021 року на адресу електронної пошти:
ngo@ukraine-2050.org

Онлайн-тренінг англійською мовою

Для членів Місії, які не повністю розуміють українську мову, ми відбудемо онлайн-тренінг 
англійською мовою у суботу, 15 травня 2021 року, о 16:00 (за Київським часом). Цей тренінг 
проводитиме пан Маркус Кольґа, Директор DisinfoWatch.org, Старший співробітник Інституту
Макдональд-Лоріє.

ZOOM запрошення буде надіслано окремо всім членам Місії. 

Ми також запишемо цей тренінг на YouTube канал ГО «Україна-2050» та надішлемо Вам 
посилання.

Онлайн-зустріч для членів Аналітичної команди Місії

Як було зазначено у наших Анкетах, до складу Місії входять дві команди:

(А) команда, яка здійснює моніторинг засобів масової інформації, соціальних мереж та інших 
інформаційних ресурсів і вносить у свої онлайн-звіти статті, які поширюють 
дезінформацію про Україну та українську діаспору; та

(Б) команда, яка аналізує дані онлайн-звітів, формує висновки та вживає ефективні заходи 
для сприяння протидії такій дезінформації («Аналітична команда»).

Ми провели онлайн-зустріч з нашою Аналітичною командою (Команда Б) 24 квітня 2021 року, 
щоб розподілити роботу між членами цієї команди та визначити окремі процедурні питання 
щодо аналізу дезінформаційних матеріалів. 

Ми звертаємось до всіх членів нашої Аналітичної команди (Команда Б) також приєднатися 
до команди Спостерігачів (Команда А) та надіслати нам оновлену Заяву із зазначенням, 
що вони готові бути в обох командах до 15 травня 2021 року за такою електронною адресою:
ngo@ukraine-2050.org

ngo@ukraine-2050.org
https://www.youtube.com/watch?v=PywE6fc2xRY
mailto:ngo@ukraine-2050.org
mailto:ngo@ukraine-2050.org
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Список посилань на веб-сайти для моніторингу

Ми підготували приєднаний до цього повідомлення первісний Список посилань на веб-сайти 
для моніторингу нашою Місією.Список посилань на веб-сайти для моніторингу нашою Місією.

Під час нашої онлайн-зустрічі 24 квітня 2021 року ми просили всіх членів нашої Аналітичної 
команди вибрати певну кількість посилань із цього списку, які вони готові моніторити. 
Ми також запрошуємо всіх наших спостерігачів це саме зробити.

Просимо надіслати нам електронний лист до 15 травня 2021 року на таку електронну 
адресу: ngo@ukraine-2050.org , зазначивши, які посилання у нашому приєднаному списку 
Ви готові моніторити.

Оновлена Форма для онлайн-звітів

Ми підготували оновлені двомовні Форми для онлайн-звітів для спостерігачів про статті, 
які поширюють дезінформацію про Україну та українську діаспору. Ці форми є приєднані 
до цього повідомлення.

Ви зможете ними користуватися, коли ми вже оголосимо офіційний старт Місії.

Консультанти Місії щодо дезінформації

Наступні експерти будуть консультантами нашої Місії щодо дезінформації:

●  Мар’яна Кіца, Доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації Національного 
університету «Львівська політехніка»; 

● Надія Баловсяк, Доцент школи журналістики та комунікації Українського Католицького 
Університету; і 

● Артем Лаптієв, StopFake Фактчекер.

Вони також провели онлайн-тренінг українською мовою для членів Місії 27 березня 2021 року.

Ми дуже вдячні нашим експертам за те, що вони провели онлайн-тренінг в українській мові 
для членів Місії та за їх згоду бути консультантами нашої Місії щодо дезінформації.

Юридичний радник Місії

Юридична фірма Василь Кісіль і Партнери буде юридичним радником нашої Mісії.

Ми дуже вдячні пану Андрію Стельмащуку, Керуючому партнеру у фірмі Василь Кісіль 
і Партнери та Члену Ради директорів Громадської організації «Україна-2050», за його згоду, 
щоб його юридична фірма була юридичним радником нашої Місії.

Інформація на нашому веб-сайті

Інформація про Місію доступна також у розділі «Медіа» веб-сайту ГО «Україна-2050»: 
www.ukraine-2050.org

Дякуємо за Вашу участь у цій Місії!

Евген Чолій
Президент Громадської організації «Україна-2050»

http://ngo@ukraine-2050.org
http://www.ukraine-2050.org/
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Громадська організація «Україна-2050» є неприбутковою організацією, заснованою, щоб сприяти втіленню в життя 
за час одного покоління – до 2050 року – стратегії сталого розвитку України, як повністю незалежної, територіально 
цілісної, демократичної, реформованої та економічно конкурентоспроможної Європейської держави.




