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Прес-конференція
(11 січня 2022 року в Українському кризовому медіа-центрі)

Громадська організація «Україна-2050»: Огляд діяльності в 2021 році та плани на майбутнє

Вітаю усіх на цій прес-конференції.

Моє ім’я Евген Чолій і я є Президентом Громадської організації «Україна-2050» та колишнім Президентом 
Світового Конґресу Українців.

Громадська організація «Україна-2050» є неприбутковою організацією, заснованою в Україні у
грудні 2019 року, 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. 

Основні цілі Громадської організації «України-2050» полягають у сприянні:

(I) набуттю повноправного членства України в НАТО; 

(II) набуттю повноправного членства України в Європейському Союзі; 

(III) забезпеченню Патріаршого статусу як для Православної Церкви України, так і для Української 
Греко-Католицької Церкви; і 

(IV) входженню України в число перших 10 країн Європейського Союзу з найбільшим рівнем валового 
внутрішнього продукту (ВВП) та перших 20 країн за Міжнародним індексом щастя Організації 
Об’єднаних Націй.

У грудні 2021 року Громадська організація «Україна-2050» завершила другий рік своєї діяльності. 

Найбільшим успіхом Громадської організації «Україна-2050» у 2021 році було розгортання нею Постійної 
міжнародної місії медіа-моніторингу щодо дезінформації відносно України та української діаспори. Ця Місія 
має дві команди, а  саме: (і) команду, яка здійснює моніторинг засобів масової інформації, соціальних мереж 
та інших інформаційних ресурсів у різних країнах світу багатьма мовами і вносить у свої звіти статті, 
які поширюють дезінформацію про Україну та українську діаспору; та (іі) команду, яка аналізує дані звітів, 
формує висновки та вживає ефективні заходи для сприяння протидії такій дезінформації.
Місія медіа-моніторингу започаткувала свою діяльність 4 червня 2021 року та оголосила перший звіт щодо 
результатів свого спостереження 31 серпня 2021 року. Станом на сьогодні ця Місія нараховує 166 членів, 
які на волонтерських засадах здійснюють медіа-моніторинг 42 мовами світу. Місія має спостерігачів 
з 56 країн, у тому числі з усіх країн Великої сімки, усіх 27 країн-членів Європейського Союзу
та з 28 країн-членів НАТО.

Щоб привернути увагу широкої громадськості та підвищити обізнаність суспільства про дезінформацію, 
Громадська організація «Україна-2050» також представила на своєму YouTube каналі наші три
онлайн-тренінги щодо реальних і ефективних способів поборення дезінформації та розповсюдила
цю інформацію в свою мережу контактів. Я запрошую Вас відвідати наш веб-сайт і переглянути ці онлайн-
тренінги.
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У 2021 році Президент Громадської організації «Україна-2050» брав участь в якості доповідача у кількох 
конференціях, а саме у: (i) регіональному тематичному засіданні Фонду глобальної діаспори Європейського 
Союзу щодо Грузії, України, Азербайджану та Молдови, що проводилося Міжнародним центром з розробки 
міграційної політики; (ii) Міжнародній конференції зі сталого розвитку, що проводився Громадською 
організацією «Орієнтири сталого розвитку» і Прикарпатським національним університетом імені 
Василя Стефаника; (iii) ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Адміністративна юстиція 
в Україні: проблеми теорії та практики» – «Захист виборчих прав адміністративними судами в Україні», 
яку проводив Верховний Суд; (iv) Міжнародній науковій конференції «Роль діаспори в третьому 
відродженні української державності», яку проводила Кафедра історії світового українства Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; i (v) панельній дискусії «Діаспора як бренд-амбасадори 
України у світі» під час 10-го Форуму української молоді діаспори «Чернівці 2021» та 3-го Конгресу 
Світового конгресу українських молодіжних організацій.

В серпні 2021 року Провід Громадської організації «Україна-2050» брав участь у різниx заходах, пов’язаних 
із 30-ою річницею відновлення Незалежності України, яка включала зустрічі з Главами Церков, 
високопосадовцями владних структур і неурядових організацій України та інших держав та Головами судів 
України, щоб обговорити подальші плани нашої співпраці. В той час також відбулося офіційне підписання 
Меморандуму про співпрацю Громадської організації «Україна-2050» з Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка.

Упродовж 2021 року Президент Громадської організації «Україна-2050» виступав на віртуальних
конференціях з українськими громадами у США, Німеччині, Франції, Польщі, Португалії, Румунії, Хорватії, 
Бразилії та Аргентині, щоб підкреслити їхній внесок у розбудову української держави та заохотити 
їх активно продовжувати адвокаційну роботу на захист територіальної цілісності України.

У 2021 році Громадська організація «Україна-2050» оприлюднила понад 110 заяв з різних актуальних питань, 
у тому числі щодо множинного громадянства в Україні.

19 грудня 2021 року Громадська організація «Україна-2050» провела Річні Загальні Збори у віртуальному
форматі з огляду на існуючі обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19. Річні Загальні Збори затвердили 
Звіт з праці і Фінансовий звіт Громадської організації «Україна-2050» та переобрали Евгена Чолія 
Президентом організації, а Мирона Найду Виконавчим директором. Річні Загальні Збори також відновили 
повноваження існуючих членів Почесної ради та Ради директорів та дообрали нових.

До складу Почесної ради та Ради директорів Громадської організації «Україна-2050» тепер входять дуже 
видатні особистості, в тому числі Предстоятель Православної Церкви України, Глава Української 
Греко-Католицької Церкви, три Члени Європейського Парламенту (в тому числі колишній Прем’єр-міністр 
Литви), Прем'єр-міністр провінції Альберти в Канаді, Керівники зовнішніх зв’язків Православної Церкви 
України та Української Греко-Католицької Церкви, Депутат румунського Парламенту, три Ректори видатних 
університетів в Україні, Почесний консул України в Фрібургу (Швейцарія), Президент Канадсько-
української торгової палати, Віцепрезиденти Світового Конґресу Українців, перший і теперішній Президенти 
Європейського Конгресу Українців, провідники українських громад у діаспорі, юристи і Керуючий партнер 
юридичної фірми «Василь Кісіль і Партнери», Директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків 
з діаспорою, відомі підприємці і меценати, Голова Всеканадського комітету Конґресу Українців Канади 
по відзначенню Голодомору, Науковий директор Лабораторії молекулярної патології Університету Макґілл
і ризик-менеджер приватного капіталу.

Учасники Річних Загальних Зборів також затвердили План дій Громадської організації «Україна-2050» 
на майбутнє, який включає:

(1) Розвиток діяльності Постійної міжнародної місії медіа-моніторингу щодо дезінформації відносно 
України та української діаспори.
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(2) Продовження адвокаційної роботи організації, щоб міжнародне співтовариство допомогло Україні 
у ці складні часи посиленої російської агресії проти Заходу, оскільки Україна не лише захищає свою 
територіальну цілісність, а й стримує глобальні експансіоністські амбіції Росії з метою відтворення 
нової і загрозливої Російської імперії.

(3) Зміцнення зв’язків з владними структурами і громадянським суспільством України та інших держав, 
для просування основних цілей організації в тому числі, щоб: (і) НАТО надав Україні План дій щодо 
членства в НАТО; (іі) Росія не могла обійти Україну у постачанні газу до Європи і подальше вживати 
газ як політичну зброю проти Заходу; та (ііі) Росії було заборонено користуватися платіжною 
системою SWIFT, якщо вона не деокупує Україну протягом певного періоду часу, визначеного 
Заходом.

(4) Участь у делегаціях України на міжнародних заходах.

(5) Участь у католицькій конвенції «Католікентаґ», яка запланована у Штутгарті від
25 до 29 травня 2022 року. 

(6) Організацію офлайн і онлайн конференцій для просування основних цілей організації.

(7) Виготовлення заяв і повідомлень про стратегічні питання і сучасні події та поширення їх в ЗМІ, 
соціальних мережах і в нашій мережі контактів.

Громадська організація «Україна-2050»
www.ukraine-2050.org

http://www.ukraine-2050.org/



