2019

ЗВІТ

І

М
СІЯ

місія

Сприяти прозорості влади шляхом розвитку якісної
журналістики та журналістики даних, яка передбачає
аналіз і подання великих масивів даних у цікавій та
зрозумілій формі. За допомогою аналізу великих
масивів даних допомагати усвідомленому ухваленню
рішень політиками, чиновниками та громадянами.
Поширювати «цифрову культуру» серед політиків,
чиновників та представників громадянського
суспільства. Створювати та поширювати через ЗМІ
та Інтернет інфографіку, статті, новини, аналітичні
матеріали, які стосуються суспільно важливих тем.
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ЗРОСТАНЯ

зростання
Наші інтерактивні візуалізації стали більш ґрунтовними
та масштабними. Ми вийшли на новий рівень
просування наших продуктів, почали проводити більше
публічних заходів, а наша команда розширилася.
Продовжуємо практику спільної та одночасної
публікації наших проєктів із загальнонаціональними
ЗМІ.
Проводимо внутрішні тренінги для співробітників.
Ключові співробітники організації відвідали міжнародні
конференції.
Ми також налагодили регулярну співпрацю з органами
влади щодо обміну великими масивами даних та
їхнього аналізу.
Збільшили присутність у соціальних мережах, почали
використовувати нові канали інформації, зокрема й
для англомовної аудиторії, створили інтернет-сайт
аналітичного центру
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нагороди

Наприкінці 2019 року ми стали лауреатами премії
«Високі стандарти журналістики-2019» у категорії
«За сталий, якісний медійний проєкт/продукт» –
засновники інтернет-видання «Тексти» Роман
Кульчинський і Анатолій Бондаренко.
Ми перемогли на конкурсі Sigma Awards в категорії
«Найкращий новинний застосунок» (Best news application) з проєктом моніторингу тем російської
дезінформації «Свіжа деза з Росії».
Конкурс Sigma Awards цього року проводиться
вперше. Він був створений, щоб замінити попередній
найбільш значний конкурс у галузі журналістики даних
– Data Journalism Awards, який припинив існування
в 2019 році.
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нагороди
Цього року в фіналі Sigma Awards-2020 в категорії
«Найкращий новинний застосунок» змагалися проєкти
від таких видань, як, зокрема, Washington Post та
ThePudding. Проєкт Topic Radar створений на основі
моделей машинного навчання для української та
російської мови, які були розроблені «Текстами».

нагороди
Авторка проєкту – Надія Романенко,
дизайн – Надя Кельм.
Проєкт-переможець складається з трьох частин:
• Інтерактивна веб-сторінка (веб-програма). Проєкт
дозволяє стежити в часі за розгортанням тем
російської пропаганди. Кожен тиждень команда за
допомогою розроблених моделей визначає теми з
приблизно 4-8 тисяч маніпулятивних новин.
• Додатки для браузерів та телеграм-бот
Фейкогриз, які попереджають користувачів про
маніпулятивні новини
• Періодичні моніторинги-дайджести, зроблені на
основі Topic Radar.
Також ми отримали премію від соціологічної спільноти
за пропагування соціології серед шести ЗМІ, що були
в шорт-листі конкурсної комісії.
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ЬНОСТІ

напрямки діяльності

Наша діяльність має три напрямки:
Аналітичний центр, який спеціалізується на розробці
якісних аналітичних матеріалів, створенні візуалізацій на
основі великих масивів даних, підготовці полісі-матеріалів
та моніторингових інструментів, проведенні аудитів
відкритих даних та експертних консультацій для міських
рад, центральних органів виконавчої влади та міністерств
щодо впровадження політики відкритих даних.
Аналітичний центр також займається дослідженням
російської дезінформації – створює інноваційні інструменти
за допомогою машинного навчання для щотижневого
моніторингу ключових тем російської дезінформації.

04

04

напрямки діяльності

Інтернет-видання TEXTY.org.ua (написання статей,
наповнення стрічки новин та публікація візуалізацій на
основі журналістики даних).
Навчальний напрямок – проведення освітніх заходів
(тренінгів, семінарів, воркшопів, презентацій, датакемпів тощо) для різноманітних цільових аудиторій:
держслужбовців, журналістів, активістів, розробників, датааналітиків тощо.

аналітичний центр
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У 2019 році наша команда продовжила
розвиватися як аналітичний центр.
Ключовими напрямками діяльності
є: політика відкритих даних, дані міст,
державне управління, використання
публічних коштів, урбаністика,
інфраструктура, дослідження пропаганди.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТИХ ДАНИХ
Наші фахівці проводили аудит даних, пріоритетних наборів
даних для подальшої публікації, готували нормативні
документи та рекомендації, проводили консультації та
семінари, а також готували інтерактивні візуалізації на
основі відкритих даних. Ключовими партнерами в реалізації
таких проєктів були Сервісний центр Міністерства
внутрішніх справ і Державне агентство водних ресурсів.

Міністерство Інфраструктури України
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Проєкт Мережа автобусних маршрутів
«Мережа автобусних маршрутів» — інтерактивна мапа, яка
показує автобусні маршрути між містами в Україні та за
кордоном, проміжні зупинки на маршрутах і точки перетину
кордону.
Щонайменше 30-40% перевезень перебувають у тіні. Однак
в останні роки ситуація почала змінюватися. Міністерство
інфраструктури почало працювати над тим, щоб створити
умови для оновлення рухомого складу, стимулювати
компанії до конкуренції за маршрути і, найголовніше,

аналітичний центр
підвищити рівень безпеки на дорогах. Виконанню цих цілей
може сприяти й Мережа автобусних маршрутів.
Усього на мапі візуалізовано майже 4000 маршрутів.
Завдяки використанню різних наборів відкритих даних карта
дозволяє подивитися на автобусні перевезення цілісно.
Інструмент буде корисним:
Державі — адже дає можливість візуалізувати мережу
автобусного сполучення, побачити, де воно недостатнє, а
де існує конкуренція; планувати нові маршрути та керувати
мережею, що склалася.
Бізнесу — дозволить отримати швидку та детальну
інформацію про ринок перевезень, щоб планувати
підприємницьку діяльність, розширюватися й шукати нові
можливості для зростання.
Громадянам — для планування поїздок, а також контролю
легальності перевізників та якості перевезень.
Лінк на проєкт
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Проєкт Відкрита медреформа
Відкриті дані щодо першого етапу медреформи разом
із даними з системи публічних закупівель Prozorro
стали основою для створення інструмента «Відкрита
медреформа».
Візуалізація дозволяє легко проаналізувати завантаженість
лікарів у тому чи іншому медичному закладі. Для цього
потрібно просто ввести ім’я лікаря чи назву Центру
первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) – колишні
поліклініки, або ж місто чи конкретну адресу закладу.
Система видасть інформацію щодо кількості підписаних
декларацій по кожному з лікарів установи.
За допомогою інструмента можна оцінити фінансовий
стан лікарні – скільки вона отримує коштів відповідно до
кількості декларацій на кожного лікаря, і на що витрачає ці
кошти.

аналітичний центр
Що можна дослідити за допомогою інструмента:
•Кількість підписаних декларацій по областях
•Статистика кількості пацієнтів та виплат на одного лікаря
•Порівняння закупівель лікарень у 2017-2019 роках у
різних областях
Лінк на проєкт
Проєкт Аптеки поруч
Ми розробили інструмент, який показує в зручному форматі,
скільки аптек, що працюють за програмою “Доступні ліки”,
є в радіусі 7 кілометрів від кожного медичного закладу, де
працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти.
Інструмент дозволяє знайти найближчу до лікарні аптеку
й отримати лікарські засоби за програмою “Доступні ліки”.
Він також корисний для місцевої влади та бізнесу, адже на
візуалізації чітко видно «білі плями» в аптечній інфраструктурі.
Представлена на візуалізації інформація щодо насиченості
аптечної інфраструктури, суми компенсації від держави
за надані пацієнтам ліки за кожною аптечною мережею та
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кількості пацієнтів у кожному закладі допоможе власникам
аптечних мереж зрозуміти, як варто розширювати
бізнес таким чином, щоб задовольнити попит на ліки. Це
стосується й комунальних аптек – місцева влада може
допомогти їм комп’ютеризуватися, щоб долучитися до
програми «Доступні ліки». І в такий спосіб підвищити
доступність безоплатних ліків для мешканців громади.
Лінк на проєкт

аналітичний центр
Розробка стандартів відкритих даних
Тексти продовжували роботу у містах і розпочали роботу
над створенням стандартів відкритих даних для міст.
Спільно з національною мережею тренерів напрацьований
єдиний методичний підхід для розробки стандартів.
Станом на кінець 2019 року напрацьовані стандарти
для оприлюднення понад 64 наборів даних місцевого
самоврядування.

Моніторинг виконання постанови Уряду щодо публікації
відкритих даних
Тексти в рамках проєкту ТАПАС продовжували
відстежувати, як органи влади та держпідприємства
відкривають нові набори даних відповідно до Постанови
КМУ №835 (1100). Цими матеріалами ми не лише
стимулюємо держоргани до публікації даних, але
й звертаємо увагу на найбільш поширені помилки
розпорядників при оприлюднені відкритих даних та
сприяємо їх уникненню у майбтньому. Протягом року було
оприлюднено чотири звіти про результати моніторингу.

04

04

напрямки діяльності

Другий рік поспіль міські ради, які прагнуть поліпшити
життя громади та управління містом через забезпечення
доступу до важливої інформації у форматі відкритих даних,
долучаються до муніципальних проєктів «Відкриті дані
для міста» в рамках проєкту USAID/UKaid “Прозорість та
підзвітність у державному управління та послугах”/ТАПАС.
У 2019 році до програми, крім Кропивницького, ІваноФранківська, Житомира приєдналися також Маріуполь,
Харків, Тернопіль, Слов’янськ. За допомогою експертів
Текстів органи місцевого самоврядування розробили
нормативну базу, провели аудит даних, оприлюднили нові
набори й підготували міста до приєднання до Міжнародної
хартії відкритих даних. Міста взяли на себе зобов’язання
перед світовою спільнотою щодо розвитку відкритих даних
у своїх громадах.

співпраця з містами та проєкти на
основі даних міст

Проєкт “Відкритий e-квиток Житомира”
7 травня 2019 року виповнилося два роки з моменту
набуття чинності Закону про е-квиток, який було
ініційовано Міністерством інфраструктури України. Вісім
українських міст уже впроваджують електронний квиток,
серед них: Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Житомир,
Київ, Львів, Тернопіль і Харків. Житомир був піонером у
запровадженні е-квитка. І став першим містом в Україні,
яке відкрило дані про е-квиток у громадському транспорті.
Це означає, що будь-хто може безкоштовно завантажити
дані та проаналізувати їх. Подібна прозорість дозволяє
покращити роботу громадського транспорту, а також
обмежує корупційні ризики.
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В інтерактивній візуалізації «Відкритий е-квиток Житомира»
зібрано інформацію про виконання графіків руху
транспорту, щоденний обсяг виручки від продажу квитків,
найпопулярніші міські маршрути та зупинки, напрямки
пересування мешканців містом. Для створення інструмента
було проаналізовано дані по 18 тролейбусних, 2 автобусних
і 1 трамвайному маршруту КП “Житомирське трамвайнотролейбусне управління”, в тому числі й інформацію про
понад 5 млн транзакцій по е-квитку. Сервіс дозволяє
проаналізувати цей масив даних у розрізі понад 120
транспортних засобів та 400 зупинок.
«Відкритий е-квиток Житомира» демонструє переваги
впровадження е-квитка і відкриття даних по ньому
для інших міст, які вже впроваджують чи планують
впроваджувати е-квиток.
Серед основних переваг:
Візуалізація даних по е-квитку дає можливість кожному
переглянути, чи виконуються графіки руху, чи не
відхиляється транспорт від маршрутів, скільки поїздок

співпраця з містами та проєкти на
основі даних міст
здійснено та яка кількість коштів надійшла від продажу
квитків. Несподіване зниження виручки може свідчити
про недобросовісну роботу кондукторів або про те,
що пасажирів на маршруті “позбирала” маршрутка, яка
навмисно відхилилася від графіку руху.
Завдяки аналізу даних Житомиру вдалося відкоригувати
графіки маршрутів відповідно до реальних
пасажиропотоків, це принесло економію в 500 - 600 тис.
грн на місяць.
Дані важливі під час планування нових маршрутів і графіків
руху, а також для визначення оптимальної кількості
рухомого складу, формування комфортних для пасажирів
та економічно ефективних графіків руху. А візуалізація
допомагає громадянам самостійно аналізувати, які
маршрути є найбільш популярними, де і коли є найбільший
пік пасажирів і, відповідно, за потреби вимагати у влади
збільшення кількості транспорту на маршруті.
Лінк на проєкт
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Проєкт “10 найпопулярніших послуг
Івано-Франківського ЦНАПу”
ЦНАП міста Івано-Франківськ надає понад 150 видів
адміністративних послуг для фізичних та юридичних
осіб. Починаючи від реєстрації місця проживання,
завершуючи наданням свідоцтв на придбання і зберігання
вибухівки для промисловості. Частина послуг стосується
зручності ведення бізнесу в місті (надання дозволів на
будівництво, торгівлю, рекламу, промислове виробництво
та ін.) Більшість дозвільних, реєстраційних документів

співпраця з містами та проєкти на
основі даних міст

проходить саме через ЦНАП. Питання отримання
дозвільних, реєстраційних документів, комунікація з
владними органами несе корупційні ризики. І чим довше
(в порушення встановлених законом термінів) триває
надання послуги, чим більше затягується вирішення
питань, з якими звертаються мешканці міста до ЦНАП,
тим більше зростають корупційні ризики, підштовхування
громадян до вирішення питань “в інший спосіб”.
Користувачі інструмента отримують інформацію
про кількість послуг, у якій було відмовлено або які
були відтерміновані. Велика кількість відмов або
відтермінувань, значна різниця в часі надання послуги
для різних осіб може свідчити про нерівність доступу
до отримання послуг. Таким чином, представники
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громадськості та бізнесу на основі цих даних можуть
скласти запити до відповідальних підрозділів про те,
чи існують об’єктивні підстави для наявних відмов і
відтермінувань.
Інструмент показує, яка кількість підприємців
використовує адміністративні послуги, скільки часу
витрачається на отримання дозволів чи погоджень.
Таким чином, представники бізнесу на основі даних
візуалізації зможуть вести відкритий діалог із владою
міста про скасування надлишкового регулювання
(наприклад, погодження режиму роботи, виготовлення
паспортів, карток та іншої паперової документації) або
удосконалення дозвільних процедур.
Лінк на проєкт

співпраця з містами та проєкти на
основі даних міст

Проєкт “Зелений Дрогобич”
Ми створили інтерактивну візуалізацію для аналізу відкритих
даних про видалення та обрізку зелених насаджень.
Мета проєкту – зробити сферу озеленення та благоустрою
міста прозорою, підзвітною та відкритою, налагодити
ефективну комунікацію з громадськістю щодо здійснення
робіт на зелених насадженнях.

04

04

напрямки діяльності

В останні роки багато міст приділяють увагу інвентаризації та
створенню ІТ-рішень для управління зеленими насадженням
– наприклад, Нью-Йорк, Мельбурн, Лондон, Варшава. Таким
чином, Дрогобич зможе впровадити передову практику
врядування.
На інтерактивній карті відображені дані про обрізку та
видалення дерев у розрізі адрес. Користувачі можуть
аналізувати їх розподіл за (1) видами робіт (обрізка,
знесення) та (2) станом виконання (виконані, виконуються).
Для того, щоб дані були актуальними, набір даних потрібно
постійно оновлювати (наприклад, раз на тиждень або
місяць). Таким чином, мешканці міста отримають інструмент
для перевірки того, проводяться роботи з видалення та
обрізки дерев відповідно до затверджених актів – чи ні.

співпраця з містами та проєкти на
основі даних міст

Для кого проєкт може бути корисним: мешканці міста,
управлінці, екоактивісти, дослідники, журналісти,
розробники електронних сервісів.
Робота над проєктом безпосередньо полягала в аналізі
наборів даних, що стали основою для дослідження.
Для розробки методології дослідження ми використали
ретроспективні дані та актуальні дані.
Окрім моніторингового інструмента, який стане в
пригоді жителям міста, еко-активістам та журналістам, ми
завершуємо процес підготовки рекомендацій (полісі-бріф)
для управлінців міської ради щодо роботи з екологічними
даними для ефективного ухвалення управлінських рішень.
Лінк на проєкт
Усі полісі-бріфи, розроблені ТЕКСТами, доступні на сайті
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У 2019 році ми розпочали амбітний проєкт, заснований
на текстовому аналізі фейкових і маніпулятивних новин в
українському медіапросторі з використанням машинних
алгоритмів. Проєкт має кілька складових. Щотижня
за допомогою алгоритму машинного навчання ми
моніторимо розгортання тез російської дезінформації в
українському інформаційному просторі – ми відстежуємо
ці тези в онлайн-виданнях РФ, ОРДіЛО, а також України.
До отриманого моніторингу додаємо короткі висновки та
публікуємо на сайті. А за розгортанням та видозмінами
дезінформаційних тез у часі можна стежити на дашборді,
який постійно оновлюється за допомогою алгоритмів.
Наш проєкт створений на основі моделей машинного
навчання для української та російської мови. Моделі були
розроблені нашою командою. Проєкт викликав інтерес у
медійної спільноти, міжнародних організацій та активістів,
які працюють у сфері протидії російській пропаганді.

дослідження у сфері
пропаганди та дезінформації
Проєкт Свіжа деза з Росії

Детальніше про складові проєкту:
Дашборд: інтерактивна веб-сторінка (веб-програма).
Проєкт дозволяє стежити в часі за розгортанням тем
російської пропаганди. Щотижня ми за допомогою
наших моделей визначаємо теми з приблизно 4-8 тисяч
маніпулятивних новин.
Лінк на проєкт
Періодичні моніторинги-дайджести, зроблені на основі
topic-radar.texty.org.ua (посилання можна знайти на сайті
проєкту, а також за тегом #Інфовійна на сайті texty.org.ua).
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Фейкогриз
Додаток Фейкогриз дозволяє виявляти та позначати типи
маніпуляцій у маніпулятивних новинах, та попереджати про
це інших користувачів. Це перший додаток, розроблений
аналітиками Texty.org.ua для боротьби з дезінформацією в
Україні.
Фейкогриз працює у вигляді розширення для браузерів
Google Chrome та Firefox, а також Telegram-бота.
Інструмент побудований на взаємодії користувачів, які
щодня читають новини. Стикаючись із маніпулятивними
новинами, за допомогою додатку можна надавати оцінку
цим новинам, відносячи їх до різних видів дезінформації.
Усі користувачі, які встановили собі додаток, можуть
побачити ці оцінки, верифіковані алгоритмом.

інтернет-видання TEXTY.org.ua

Веб-сайт TEXTY.org.ua працює з 2009 року як незалежне
інтернет-видання. Особливістю медіа є значна частина
матеріалів у жанрі журналістики даних, а також власні
візуалізації.
У 2019 році опублікували на texty.org.ua:
• 2 654 новини
• 265 статей
• 193 статичні та інтерактивні інфографіки
• 22 роботи з журналістики даних
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Тематика веб-сайту стосується всіх сфер суспільного життя,
але пріоритетними в 2019 році були наступні:
• Впровадження реформ, аналіз успіхів і невдач
• Політика відкритих даних
• Навколишнє середовище та вплив людини
• Розвиток культурної сфери
• Викриття російської дезінформації в медіа та
соцмережах
• Політичні процеси в Україні; вибори
• Корупція й неефективне державне управління
• Якість журналістики та відповідальність медіа перед
суспільством.

проєкти з журналістики даних
за 2019 рік

3D модель Києва. Столиця росте швидко
і непрогнозовано
У цьому проєкті Тексти показали, яким чином
розбудовується українська столиця порівняно з кількома
іншими світовими столицями: Варшавою, Бухарестом,
Нью-Йорком та Берліном. У матеріалі є 3D-модель,
яка наочно ілюструє відмінності між забудовою міст.
Популярна містобудівна теорія про те, що невисокі
житлові будинки зручніші для життя, ніж висотки, в Києві
не працює – свідчить проєкт. Якщо у світових столицях
висотки сконцентровані переважно в середмістях, то в
столиці України висотна забудова здійснюється в усіх
районах. Вона здійснюється хаотично, без урахування
потреб та вподобань містян, а відповідно до можливостей
забудовників.
Лінк на проєкт
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Чиста магія. Які автомобільні номери найбільш популярні?
Тексти дослідили дані про мільйони автомобільних
реєстрацій в Україні, а потім запитали у власників “красивих”
номерів, навіщо вони їм потрібні. Адже за “красивий номер”
автовласники готові платити до $3500. Використовуючи дані
сервісу “Автокарма”, ми співставили поведінку на дорозі
авто з простими номерами і, на противагу, авто з номерами
“красивими”. З’ясувалося, що учасники “Автокарми”
оцінюють поведінку машин з “красивими” номерами на 18%
гірше.
Лінк на проєкт
Візуалізація про нову українську музику
Тексти візуалізували дані про всі українські музичні альбоми
2018-го року. Перемикаючись між вкладками, можна
побачити розподіл альбомів за стилем, статтю, мовою,
регіоном, а також подивитись, які виконавці потрапили в
довгий і короткий листи премії.
Лінк на проєкт

проєкти з журналістики даних
за 2019 рік

Телеканали NewsОne, 112, Espreso – які спікери
найбільше з’являються в ефірі
В цьому проєкті Тексти дослідили, кого з політиків та
олігархів протягом 4-ох років запрошували на свої ефіри
три українські новинні телеканали. Отримані дані показали,
що два телеканали – NewsOne і 112 – проводять послідовну
проросійську політику й регулярно запрошують політиків із
проросійськими поглядами.
Один – Espreso – проводить збалансовану політику щодо
гостей. На кожному з трьох графіків показано частоту
появи конкретних персон, яких протягом 4-ох років
запрошували на ці телеканали більше 10 разів.
Лінк на проєкт
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Президентські вибори-2019. Другий тур
У цьому проєкті показано на мапі результати голосування за
кожного з лідерів президентських перегонів – Порошенка
та Зеленського – по кожній виборчій дільниці. На мапі
позначена територія, закріплена за кожною дільницею.
Мапа дозволяє побачити, скільки голосів віддали за того чи
іншого кандидата та явку на кожній дільниці.
Лінк на проєкт
Вибори-2019. Агреговані рейтинги кандидатів
Проєкт, у якому Тексти дослідили дані всіх соціологічних
опитувань, які можна віднести до авторитетних, і на
їхній основі зробили агреговані рейтинги кандидатів у
президенти України в 2019 році.
Проект є унікальним, адже в Україні це – перша спроба
створення подібної моделі типу «poll of polls», натомість

проєкти з журналістики даних
за 2019 рік

такі проекти дуже поширені в американських ЗМІ. Дана
модель дозволяє згладжувати (агрегувати) результати
соціологічних опитувань включно із різними джерелами
похибок.
Лінк на проєкт
Перетоки голосів між І-м та ІІ-м туром виборів.
Байєсівський аналіз
У цьому проєкті Тексти показали, як перетікали голоси
виборців до Петра Порошенка та Володимира Зеленського
у другому турі виборів. Проведено аналіз як в цілому по
країні, так і за областями.
Лінки на проєкт:
В цілому по країні
За областями
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Гра “Київські візерунки”: перевірте, наскільки добре
ви знаєте столицю
У цьому проєкті Тексти застосували художній підхід
та вивчили цікаві графічні особливості у формах та
розташуванні районів Києва. Гра пропонує читачам
впізнати мікрорайони за їхньою формою.
Лінк на проєкт
Бетонний бум шістдесятих. Інтерактив.
Інтерактивний проект про розбудову столиці. Проєкт
не тільки показує, як розбудовувалася столиця, але й
включає спогади киян про їхні перші роки життя в нових
мікрорайонах. Інтерактивна карта показує, коли з’явилися
ті будинки столиці, які оточують нас сьогодні (починаючи
з 1854 до 2018 року). Можна подивитися, як розросталися
райони Києва і в якому році з’явилися будинки, що існують
на сьогодні. Найінтенсивніше Київ розбудовувався у 60-х
роках минулого століття.
Лінк на проєкт

проєкти з журналістики даних
за 2019 рік

Як (за голосуваннями) змінювалася Рада восьмого
скликання
Інтерактивний проект, присвячений роботі Верховної Ради
восьмого скликання, та створений завдяки використанню
сервісу rada4you.org від Громадянської мережі ОПОРА.
Цей інструмент показує читачам, хто з депутатів за
класифікацією Опори голосував за реформаторські
закони. Також проект демонструє, як “майданівські”
фракції, які увійшли до коаліції “Європейська Україна”
голосував за зміни, а хто поступово почав голосувати
проти. Тексти застосували математичний аналіз до
голосувань депутатів. У результаті ми створили графіки, які
показують, як видозмінився парламент, які парламентарі
в ньому діяли майже “ідеально”, а які, навпаки, протидіяли
будь-яким реформам. Ми проаналізували як голосування
окремих депутатів так і цілих фракцій.
Лінк на проєкт

04

04

напрямки діяльності
Золото Дніпра: як миють пісок
Цей проєкт з журналістики даних Тексти створили на основі
даних Автоматичної ідентифікаційної системи суден. Дані
показують, як пересуваються буксири та, відповідно,
транспортовані ними баржі в акваторії Дніпра та Десни поблизу
Києва. Таким чином Тексти встановили маршрути пересувань
до місць видобутку та складування річкового піску. Проєкт
також показує масштаби нелегального видобутку піску поблизу
української столиці.
Лінк на проєкт
Найсмішніші помилки та абревіатури з декларацій чиновників
Жартівливий проєкт, створений до Дня знань, 1 вересня. При
заповненні декларацій чиновники роблять чимало помилок
та хибодруків. Помітивши це під час роботи над проєктом про
заробітні плати державних службовців, Тексти створили цей
проєкт, у якому у вигляді інфографіки подано добірку найбільш
кумедних помилок.
Лінк на проєкт

проєкти з журналістики даних
за 2019 рік

Скільки мажоритарників отримає кожна з партій? Прогноз
Для цього проєкту Тексти в якості експерименту створили
комп’ютерну модель, яка прогнозує, скільки депутатів
кожна партія може отримати в парламенті за мажоритарною
системою. Модель створена на основі даних про минулі
вибори, вона також врахула результати першого туру
президентських виборів-2019, величину державної субвенції
на мажоритарних округах та інші змінні.
Лінк на проєкт
20 найбільш мальовничих супутникових знімків річок
України
Проєкт створено на основі супутникових знімків із
застосуванням кольорокорекції. Тексти вивчили русла
річок на супутникових знімках і підготували добірку з 20-ти
найбільш мальовничих зображень.
Лінк на проєкт
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Освітні події
У 2019 році аналітики ТЕКСТів проводили тренінги,
майстер-класи, вебінари та семінари для багатьох
аудиторій в Україні, а також для учасників з Молдови,
Білорусі, Грузії, Киргизстану, Чехії, Казахстану. Загалом
протягом року проведено 26 навчальних подій.
Цільовими групами навчальних заходів були:
• держслужбовці (центральні органи виконавчої влади);
• працівники органів місцевого самоврядування (обласні
центри та великі міста);
• журналісти та редактори;
• аналітики та дослідники дезінформації;
• громадські активісти;
• розробники, дизайнери.

навчальний напрямок
Тематика навчальних заходів:
• пошук та аналіз даних;
• журналістика даних;
• інфографіка та візуалізація;
• виявлення дезінформації і маніпуляцій у ЗМІ,
медіаграмотність;
• стандарти відкритих даних для міст.

Програми стажувань
Ми продовжили 4-місячну інтенсивну програму
професійного розвитку молодих дата-аналітиків Open
Data Fellowship Program (в рамках проєкту ТАПАС). Під
час стажування інтерни отримують ґрунтовні знання для
роботи з даними та їх візуалізації, а також створюють
інноваційні проєкти на основі відкритих даних.
На базі організації пройшли стажування інтерн МФ
Відродження (в рамках ініціативи підтримки аналітичних
центрів), а також студенти-практиканти з Українського
Католицького Університету.
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СПІВПРАЦЯ
МІЖНАРОДНА
СПІВПРАЦЯ

міжнародна співпраця

Наша організація є членом Офісу зв’язку аналітичних
центрів у Брюсселі, завдяки чому ми поширюємо наші
дослідження на міжнародному рівні та розвиваємо
міжнародну комунікацію.
Також ТЕКСТИ є членом міжнародної фахової організації
«Global Investigative Journalism Network».
У 2019 році частина досліджень і окремі проєкти
ТЕКСТІВ почали виходити двома мовами: українською й
англійською. Почала діяти англомовна сторінка в Twitter
Виконавчий директор організації Роман Кульчинський був
учасником Зимової школи для співробітників аналітичних
центрів у Женеві, Швейцарія.
Заступниця виконавчого директора Галина Пастух
стажувалась у European Values Think Tank у Празі, Чехія.
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міжнародна співпраця
New Urban Visions
Варшава, Польща,
25.06.2019

On Think Tanks Conference –
Конференція глобальної мережі
аналітичних центрів
Женева, Швейцарія,
4 -7.02.2019

GEN Summit 2019 – світова
подія для редакторів медіа
Афіни, Греція,
13-15.06.2019

COMPUTATION +
JOURNALISM
SYMPOSIUM 2019
Маямі, США, 1-2.02.2019

6-а Міжнародна
Конференція
“Data Science UA”
Київ, Україна,
16.03.2019

02

03

Тренінг
з інфографіки
для Internews
Kyrgyzstan
Бішкек,
Киргизстан,
26-29.06.2019

Stockholm Internet Forum
Стокгольм, Швеція,
15-17.05.2019
Конференція NICAR 2019
для дата-журналістів
Каліфорнія, США,
3-7.04.2019
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міжнародні заходи, на яких
ТЕКСТИ були представлені в
якості учасників або спікерів

DataFest Тбілісі-2019 для експертів,
громадських активістів, журналістів,
що працюють з даними
Тбілісі, Грузія,
14-16.11.2019

Тренінг для журналістів Молдови
з журналістики даних
Кишинів, Молдова,
30.11-1.12.2019

Тренінг для журналістів
у Казахстані по
відкритих даних та
протидії дезіноформації
Алмати, Казахстан
24-27.12. 2019

XVІІ Міжнародна науково-практична
конференція «Нові джерела та
методи поширення даних
у статистиці»
Київ, 06.12.2019
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ОРГАНІЗАЦІЙНА

СТРУКТУРА

І

БЮДЖЕТ

організаційна
структура і бюджет
структура
Загальні збори

Правління

Виконавчий директор

Бухгалтерія

Проектний офіс

Розвиток
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організаційна
структура і бюджет
Надходження, грн

4 533 016

The Eurasia Foundation TAPAS

1 483 648

Відродження МФ Iніціатива з розвитку аналітичних центрів

1 319 834

НЕД

627 885

National Democratic Institution

359 556

Інтерньюз

357 178

Відродження МФ

161 389

Пожертви

26 360

Гараж Генг ГО

доходи за 2019 рік

06

8 868 866

Разом

8 868 866

Витрати (внутрішня структура), грн
Зарплати, податки, гонорари

7 483 970

Утримання офісу, амортизація

648 824

Комунікація

410 386

Проведення семінарів

178 599

Розвиток персоналу (підвищення кваліфікації, навчання,
участь в міжнародних заходах)

147 087

Публікація видана в межах та за підтримки
Ініціативи з розвитку аналітичних центрів
в Україні, яку виконує Міжнародний фонд
«Відродження» за фінансової підтримки
Посольства Швеції в Україні.
Думки та позиції, викладені у цьому звіті, не
обов’язково відображають позицію Посольства
Швеції в Україні та Міжнародного фонду
«Відродження».

