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Ірина БЕКЕШКІНА
Директор Фонду «Демократичні ініціативи»,
кандидат філософських наук
Рік 2012 був для нас особливим – Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва виповнилося 20 років. А ще – це був рік парламентських виборів, коли «попит» суспільства на діяльність Фонду особливо зростає. Тому й святкування свого 20-річного ювілею
ми поєднали з проведенням конференції «Громадські організації,
аналітичні центри та ЗМІ: роль у виборчих процесах, проблеми та
перспективи співпраці», де разом із нашими партнерами підбили
підсумки того, що вдалося і що не вдалося третьому сектору зробити під час виборчої кампанії 2012 року, а також помізкувати
над майбутніми планами – як зробити неурядовий сектор більш
впливовим на владу.
Вибори – це альфа і омега демократії, тож очевидно, що у рік
виборів центр діяльності Фонду «Демократичні ініціативи» перебував у царині виборчої кампанії. Ми разом із нашими партнерами
з Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) та Центру
Разумкова забезпечували суспільство даними соціологічних досліджень. На відміну від інших соціологічних фірм, наші опитування
не обмежувалися славнозвісними «рейтингами» партій, а охоплювали широке коло питань – мотиви участі у виборах і відмови від
участі, проблеми, які виборці вважають найважливішими, знання
виборцями виборчого законодавства, ЗМІ як джерело виборчої
інформації та багато інших питань. Значущим було й те, що на виборах ми працювали у міцній зв’язці з іншими громадськими організаціями, забезпечуючи їх соціологічних аналізом, необхідним для
їхньої діяльності.
Соціологічна просвіта журналістів – також надзвичайно важлива складова нашої діяльності, адже працівникам медіа сьогодні
дуже бракує вміння професійно «поводитися» з даними, отрима-

ними від соціологів. Ми провели у 8-ми містах тренінги для
журналістів і видали посібник для журналістів «Опитування
громадської думки», до речі, поки що єдиний в Україні.
Про те, що наша діяльність під час виборів було затребуваною, свідчить постійна присутність наших даних, нашої аналітики та й нас самих у ЗМІ, на що вказує висока статистика
посилань на Фонд у пошукових системах інтернету. На цей
час ми були одними з головних ньюзмейкерів у інформаційному полі країни.
Судилося нам на 20-му році життя побувати й у суді, куди
на нас подала лідер партії «Україна – вперед» Наталя Королевська, звинувачуючи Фонд «Демократичні ініціативи» і наших партнерів – КМІС – у низькому рейтингу її партії. Життя
довело нашу правоту: реальний результат, отриманий її партією на виборах, виявився ще нижчим, ніж «обіцяли» соціологи – 1.6% замість 2.1%.
Окрім даних соціологічних досліджень, Фонд чимало уваги
приділяв більш загальній роботі – дослідженню процесів, які
відбуваються в українському суспільстві. На постійній основі ця робота здійснювалася у щотижневому аналізі подій
«Україна у фокусі», а наприкінці року був виданий у світ черговий «Український демократичний барометр», де провідні
українські аналітики проаналізували стан демократії у країні, причому у кількісних показниках, визначивши найбільш
гострі кути і, що дуже важливо, запропонувавши конкретні
рекомендації. Ми відновили друковане аналітичне видання
«Громадська думка», де доступною для пересічного читача
мовою подаємо аналіз останніх результатів соціологічних досліджень.
Попри вибори, ми не забували й про другий постійний компонент нашої діяльності – європейську та євроатлантичну інтеграцію: «Демініціативи» забезпечували суспільство, НДО,
зацікавлені кола та уряд дослідженнями, інформацією, комунікацією і рекомендаціями, плідно співпрацюючи з МЗС та
НДО й аналітичними центрами, які поділяють наші європейські устремління.
Важливим напрямом нашої діяльності минулого року були
питання освітньої політики. Бо від того, якою буде освіта
сьогодні, залежить майбутнє країни. І тут ми виявилися на
вістрі боротьби. Адже в тому, що спільними зусиллями громадських організацій, студентських об’єднань, депутатів удалося зберегти роль незалежного зовнішнього тестування, яку
намагалося знівелювати у запропонованому законопроекті
про вищу освіту Міністерство освіти, переконана, є й наша
заслуга.
Багатим на роботу, на події, досягнення й проблеми був
2012 рік. Вибори минули, але не час розслаблятися. Насамперед потрібна консолідація громадських організацій, аналітичних центрів, політичних сил, що поділяють демократичні
цінності. Влада, яка взяла курс на згортання демократії, змушує громадянське суспільство ще більш активно стояти на
сторожі прав людини і демократії, бути пильними та згуртованими. І ми готові багато працювати разом із нашими партнерами, покладаючи надії й на підтримку спонсорів, яких
вважаємо теж нашими соратниками у боротьбі за європейське демократичне майбутнє України.
Нам виповнилося двадцять. Сподіваємося, попереду довге
життя, сповнене інтенсивної роботи. Наші цілі визначено, ми
знаємо, що нам робити, у нас є соратники, і ми цим щасливі.
Власне, щастя – це і є діяння відповідно до своїх переконань.
Як казав засновник Фонду, Ілько Кучерів, «люди можуть і
повинні змінювати життя на краще».
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Ілько КУЧЕРІВ
Директор Фонду «Демократичні ініціативи»
(1992-2010)

«Вірю, що люди можуть
і повинні змінювати світ
на краще»
Однією з основних складових діяльності Фонду стало проведення незалежних екзит-полів в Україні. Власне, традицію
проведення екзит-полів у нашій країні започаткував саме
Фонд «Демократичні ініціативи», вперше організувавши це
опитування під час виборів парламенту 1998 року. Відтоді команда соціологів і аналітиків, яку Фонд згуртував у
Консорціумі «Національний екзит-пол», стала лідером у цій
сфері.
Розробивши стандарти, спрямовані на поширення демо–
кратичних цінностей, Фонд «Демократичні ініціативи» став
прикладом того, як незалежна організація може змінювати
суспільство.
«Демініціативи» безпосередньо вплинули на політику змін,
коли у 2004 році провели в Україні незаангажований екзитпол на президентських виборах, який засвідчив фальсифікацію результатів виборів, ставши одним з аргументів Помаранчевої революції. Відтоді екзит-поли стали необхідними
елементами політичної культури для забезпечення вільних
та чесних виборів, інструментом контролю за підрахунком
голосів електорату.
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Працівники фонду

Про Фонд

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва – аналітична і
просвітницька організація, яка ставить своєю метою розбудову Української держави, демократії, ринкової економіки та повної інтеграції
України в європейські та євроатлантичні структури.
Сьогодні Фонд «Демократичні ініціативи» належить до провідних в
Україні think tanks. Він концентрує свою діяльність на виробленні аргументованих пропозицій для інстанцій, які ухвалюють рішення, а також
для громадськості у царині демократичної трансформації України та її
інтеграції у спільноту європейських демократій.
Нині керівником Фонду є кандидат філософських наук соціолог Ірина
Бекешкіна.
Фонд був заснований 1992 року, а 2010-го названий ім’ям його фундатора і першого директора Ілька Кучеріва (1955–2010), який зробив
вагомий внесок у становлення України як демократичної держави,
розвиток української соціології та громадянського суспільства.

Співробітники фонду – колектив діяльних й ініціативних людей,
які активно працюють задля перетворення ідей у дійсність.

Світлана БАРБЕЛЮК
виконавчий директор

Ольга БОНДАРЧУК
головний бухгалтер

Ірина ФІЛІПЧУК
редактор сайту

Місія Фонду
Місія Фонду полягає в наданні підтримки Україні у процесі її переходу до повної функціональної демократії, кращого державного врядування, ринкової економіки та розвитку демократичного суспільства
в державі.

«Демініціативи» працюють у таких напрямах:
• дослідження та аналіз громадської думки;
• дослідження та аналіз думки експертів;
• моніторинг електоральних процесів та екзит-поли;
Юрій ГОРБАНЬ
прес-секретар

Людмила КАЗАНЕВСЬКА
офіс-менеджер

Віталій ДОВГИЧ
аналітик

•н
 аписання аналітичних і рекомендаційних матеріалів з нагальних
проблем демократичного розвитку України;
• інформування громадськості щодо політичного процесу в Україні та
її зовнішньополітичних пріоритетів за результатами опитування громадської думки;
•п
 роведення досліджень, інформаційних кампаній та вироблення
рекомендацій з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
України;
•п
 оширення серед політиків, лідерів громадянського суспільства, публічних діячів, ключових діячів уряду та громадськості, журналістів
та вчених результатів своїх соціологічних та аналітичних досліджень;
• підвищення рівня професіоналізму та обізнаності політичних лідерів,
журналістів і політологів в Україні;

Юлія ІЛЬЧУК
аналітик

Марія ЗОЛКІНА
аналітик

Олексій СИДОРЧУК
аналітик

• з абезпечення спілкування між політичними аналітиками України та
аналітиками демократичних країн, зміцнення співпраці між українськими та міжнародними аналітичними центрами.
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Фонд «Демократичні ініціативи» – громадська організація, яка ще на
початку своєї діяльності виконувала роль посередника між дослідниками громадської думки та самою громадськістю, аналізуючи та презентуючи суспільству громадську думку українського населення щодо
гострих соціальних проблем. Згодом «ДІ» внесли опитування громадської думки в політичний дискурс і були першими, хто почав активно
вживати думку громадськості як аргумент для політичних дискусій.

Фонд «Демократичні ініціативи» сьогодні, згідно з даними Google, –
один із найбільш цитованих в українських ЗМІ think tank. Ще з 2000 року
ДІФ своєю діяльністю розпочав аналітично-дослідницький рух в Україні, ініціювавши проведення конференції «Аналітично-дослідницькі центри та уряд», заснувавши Інтернет-ресурс http://intellect.org.ua та ініціювавши «Діалог та співробітництво» між аналітично-дослідницькими
центрами та урядом. У 2010 році Фонд «Демократичні ініціативи» став
членом міжнародної мережі аналітичних центрів PASOS, що істотно
зміцнює його можливості розвитку як think tank. Крім того, «ДІ» є членом Громадсько-консультативної ради при Міністерстві закордонних
справ України, парламентської комісії з питань європейської інтеграції;
членом експертної ради в межах української частини Комітету зі співпраці між Україною та ЄС.
З Фондом «ДІ» співпрацюють відомі в Україні економісти, соціологи,
політичні аналітики і журналісти, чиї дослідження публікуються у ґрунтовних монографіях, регулярно використовуються в ЗМІ, добре відомі
в академічному світі. Багатогранність досвіду його співробітників дає
змогу Фондові «ДІ» аналізувати перетворення в Україні з різних точок
зору, забезпечуючи інформацією високої якості.
«Демініціативи» мають два сайти: http://www.dif.org.ua та http://difexitpoll.org.ua і водночас ведуть сторінки у відомих соціальних медіа
для популяризації своїх ідей і проектів. У презентації результатів досліджень Фонд активно використовує мультимедіа такі як відео ролики та
презентації.

Річний звіт 2012

20 років на варті демократії
У 2012 році Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва відсвяткував свою 20-ту річницю від дня заснування. З нагоди свята був
створений фільм «Все починається з ініціативи», в якому показана історія Фонду, а також видано буклети про Фонд та його засновника
Ілька Кучеріва.
Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва на честь свого
20-річчя організував конференцію «Громадські організації, аналітичні
центри та ЗМІ: роль у виборчих процесах, проблеми та перспективи
співпраці», аби підбити підсумки того, що вдалося і не вдалося третьому сектору зробити під час виборчої кампанії 2012 року, а також
помізкувати над тим, як зробити неурядовий сектор більш впливовим.
По закінченні конференції відбувся святковий вечір з нагоди 20-ї річниці фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, привітати
який прийшли щирі друзі й партнери організації.
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Проектна діяльність
Протягом 2012 року Фонд «Демократичні ініціативи» реалізував 15
проектів.
Однією з основних складових діяльності фонду є проведення незалежних екзит-полів в Україні. Власне традицію проведення екзит-полів
в Україні започаткував саме Фонд «Демократичні ініціативи», вперше
організувавши його під час виборів парламенту 1998 року. Відтоді команда соціологів і аналітиків, яку фонд згуртував у Консорціумі «Національний екзит-пол», стала лідером у цій сфері в Україні. Фонд «Демократичні ініціативи» організовував екзит-поли під час парламентських
виборів 1998, 2002, 2006 та 2007 років, двох турів виборів Президента
1999 року, трьох етапів виборів Президента України у 2004 році та
двох турів президентських виборів у 2010 р., а також 2 місцеві екзитполи. В усіх цих екзит-полах із 1999 р. брав участь Київський міжнародний інститут соціології, а з 2004 р. – Центр ім. Разумкова.
2012 року на парламентських виборах це вже був 14-й екзит-пол, що
його організовує Фонд «Демократичні ініціативи».
Фінансування «Національного екзит-полу’2012» відбувалось через Форум донорів, до якого входили проекти:
• (1) Pact # 380A0520 «Голос громадянина під час парламентських
виборів’2012: громадська думка щодо виборчих питань та екзитпол як гарантія вибору громадян» (17/07/2012-16/02/2013)
• (2) МФВ # 46732 «Парламентські вибори-2012: діагностика
українcького суспільства й очікування громадян» (Компонент проекту Екзит-пол'2012 та соціологічне забезпечення виборів» (Червень - грудень 2012 року)
• (3) MATRA # «Національний екзит-пол’2012 та соціологічний моніторинг виборчої кампанії»
• (4) Європейський Союз # «Національний екзит-пол’2012 та соціологічний моніторинг виборчої кампанії» (травень – грудень 2012
року)
• (5) NED # 2012-124.0. «Об'єднання зусиль громадянського
суспільства щодо захисту демократії в Україні» (01/02/2012 –
28/02/2013)
Метою цього комплексного проекту було створення сприятливих
умов для проведення чесних, вільних і прозорих парламентських виборів 2012 року, моніторинг громадської думки населення напередодні
та після парламентських виборів та забезпечення ефективного громадського контролю за чесністю виборчої процедури, а також отримання
інформації про соціально-демографічну структуру електорату партій.
Під час його реалізації проведено низку заходів, серед яких і загальнонаціональні та експертні опитування, круглі столи та пресконференції, і проведення самого Національного екзит-полу’2012. Всі
дані оприлюднювалася на офіційному сайті Національного екзит-полу
http://dif-exitpoll.org.ua/ та Фонду www.dif.org.ua; крім того, здійснювалась електронна розсилка.
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Одним із напрямків діяльності Фонду в 2012 році стала робота із
засобами масової інформації, зокрема цьому був присвячений проект
Internews Network «Соціологічне забезпечення ЗМІ контентом під
час виборчої кампанії-2012» (01/05/2012-30/11/2012). Метою проекту було забезпечення ЗМІ під час виборчої кампанії належним соціологічним контентом – об’єктивними результатами та професійним
аналізом даних соціологічних досліджень. За фінансової підтримки
Посольства США в Україні в рамках проекту «Навчання щодо використання соціологічних даних журналістів, які пишуть на виборчу
тематику» (04/05/2012 – 05/11/2012) було проведено низку навчальних тренінгів у 8-ми містах України (Дніпропетровськ, Харків, Донецьк,
Вінниця, Чернівці, Львів, Одеса та Київ). Під час тренінгів журналістам
пояснювали, що становлять собою соціологічні опитування, хто їх проводить, основні методологічні особливості проведення та типові помилки при інтерпретації соціологічних даних. Було також розглянуто
такі питання: про що свідчать і не свідчать соціологічні опитування,
які основні механізми маніпуляції з даними громадської думки і як не
стати жертвою таких маніпуляцій?
Фонд видав у світ посібник для журналістів «Опитування громадської думки», в якому кожен охочий може знайти для себе відповіді на
запитання з приводу соціологічних досліджень.
Ще одним із векторів впливу на громадську думку ФДІ є його діяльність у напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції: «Демініціативи» забезпечують зацікавлені кола та уряд дослідженнями, інформацією, необхідною комунікацією та рекомендаціями.
Почавши свою кар’єру як громадський центр з підтримки вступу
України до НАТО ще 14 років тому, сьогодні Фонд «Демократичні ініціативи» набув репутації авторитетного аналітичного джерела та ключового гравця з розробки та розвитку інформаційної кампанії щодо
НАТО.
У рамках цього напряму діяльності був виконаний проект The Black
Sea Trust # 1386 «Участь громадськості у підготовці та проведенні
інформаційної кампанії НАТО в Україні: застосування досвіду Грузії через синергію експертно-аналітичних центрів країни в регіоні
Чорного моря» (01/06/2011-31/03/2012). Метою проекту було створити інформаційне середовище для діалогу аналітично-експертних
установ, владних та політичних інститутів, громадських організацій для
вивчення та реалізації позитивного досвіду реформ у країнах Чорноморського регіону та країнах – членах Європейського Союзу, а також
збільшити ефективність діяльності в Україні недержавних інституцій з
використанням новітніх інструментів комунікації. Було проведено експертне та загальнонаціональне опитування, відеоміст Київ – Тбілісі,
організовано поїздку українських експертів до Грузії з метою накопичення досвіду та відвідання громадських організацій, які провадять
євроатлантичну інформаційну кампанію в Грузії.
У рамках проектів OSI. LGI № 44735 «Підвищення спроможності
українських НУО абсорбувати міжнародну підтримку – огляд інституційних недоліків та необхідності втручання» та МФВ # 46273
проводилося дослідження проблем абсорбції міжнародної підтримки
в Україні. Мета проекту – визначити прогалини у інституційній роботі
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українських НУО, з наголосом, зробленим на виявлення перешкод, що
заважають отримувати міжнародну допомогу; зробити зовнішню незалежну оцінку обраних проектів міжнародної допомоги, які стануть
базисом для формулювання рекомендацій у цій галузі та обговорення
рекомендацій з українськими і польськими посадовцями, представниками Євросоюзу, експертами НУО, що активно
працюють у сфері міжнародної допомоги.
Проведено ряд круглих столів та інтерв’ю в
5-ти містах України (Київ,
Харків, Львів, ІваноФранківськ, Одеса), під
час яких українські та
польські експерти аналізували стан і проблеми
отримання й використання міжнародної підтримки. Відбулося дві підсумкові конференції в
Україні та Польщі, на яких
узагальнено результати
та представлено книжку
«Підтримка громадянського суспільства в Україні: різні перспективи».
За підтримки проекту USETI #«Загальнонаціональне опитування
громадської думки у 2012 р.» експерти Фонду досліджували громадську думку населення стосовно зовнішнього незалежного оцінювання
в Україні. Цей проект є продовженням досліджень, які вивчали громадську думку на предмет ЗНО ще у 2007 році.
Фонд видає інформаційно-аналітичну серію брошур «Громадська
думка», у якій відображає новітні тенденції в громадській думці населення України, інформує широкий загал про динаміку настроїв українського народу щодо проблем становлення демократії та державності, публікує коментарі експертів з актуальних питань та рекомендації
щодо покращення ситуації у різних сферах суспільного життя.
Відтак, постійний моніторинг цієї теми засвідчує, що в Україні вже
сформувалася стабільна громадська думка стосовно підтримки зовнішнього незалежного оцінювання як вирішального критерію для
вступу до вищих навчальних закладів. Важливим є те, що зовнішнє незалежне оцінювання позитивно оцінюється прихильниками різних політичних сил.
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Дослідження Фонду

Загальнонаціональні та експертні
опитування
У 2012 році Фонд «Демократичні ініціативи» провів 13 експертних
опитувань провідних українських політологів, соціологів, журналістів
та керівників громадських організацій, 6 загальнонаціональних опитувань населення України та одне загальнонаціональне опитування на
парламентських виборах «Національний екзит-пол’2012».
Зокрема, у загальнонаціональних опитуваннях досліджувались такі
теми: «Україна напередодні парламентських виборів», «Громадська
думка населення України про Обєднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)», «НАТО в оцінках громадської думки населення
України: порівняння за 2005–2012 рр.», «Оцінка населення України діяльності правоохоронних органів і ставлення до самосуду», «Ставлення
населення України до критеріїв громадського руху «Чесно!», «Ставлення населення України до зовнішнього незалежного оцінювання».
Результати опитувань були представлені в форматі прес-релізів на
різноманітних публічних заходах (прес-конференціях, круглих столах,
телемостах тощо). До участі у цих заходах запрошувались провідні урядовці, експерти та громадські діячі України, впливові представники закордонних урядів, дипломатичного корпусу, громадських організацій,
ЗМІ. У такий спосіб формувалося аналітичне середовище, яке зосереджувалося, насамперед, на процесах державотворення, національних
інтересах, міжнародній співпраці та взаєморозумінні задля демократичного розвитку.

«Український
демократичний барометр»
Систематизоване цілісне дослідження, де на основі експертних оцінок
проаналізовано головні тренди розвитку у ключових сферах (демократичні інституції та демократичний процес; законодавство; захист
і дотримання прав людини та медіа) становить собою «Український
демократичний барометр». На початку 2012 року «Демократичні ініціативи» підготували і видали черговий аналітичний звіт, присвячений
політичним підсумкам 2011 року. Видання виходить двома мовами.
Сьогодні готується аналітичний звіт «Український демократичний
барометр» за 2012 рік.

«Україна у фокусі»
Налагоджуючи співпрацю з міжнародними партнерським організаціями, «Демініціативи» провадять діяльність у двох напрямах: використовують досвід міжнародних організацій, аби тим самим вдоскона-
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лювати українську практику, проте водночас працюють над тим, аби
був відкритий шлях для України назовні, щоб голос України був почутий і вона була знана у світі. Відтак, «Демократичні ініціативи» готують матеріали про Україну з України, які були б корисні міжнародному
співтовариству – це щотижневе двомовне (укр.-англ.) інформаційноаналітичне видання «Україна у фокусі», яке дає регулярну оцінку стану
якості демократії в Україні і періодично ознайомлює громадськість з
експертними оцінками розвитку в таких сферах: демократичні інституції і правова держава; законодавство; захист та дотримання прав людини та меншин; незалежні ЗМІ та медіа суспільного управління; міжнародна політика в євроінтеграційному та трансатлантичному аспекті.
Тож «Демократичні ініціативи» працюють сьогодні як аналітичний
центр, який продукує оригінальні дослідження і навчальні програми,
здійснює вплив на політиків, громадську думку з широкого кола питань
– права, безпеки, демократичних свобод та процесів.
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Фінансовий звіт (грн.)

1.

2012-124.0. «Об'єднання зусиль громадянського
суспільства щодо захисту демократії в Україні»
(01/02/2012 – 28/02/2012)

600 273,80

2.

The Black Sea Trust # 1386. «Досвід реформування різних галузей суспільного життя в країнах Чорноморського регіону та країнах-членах ЄС і використання його в
Україні через синергію експертно-аналітичних центрів»
(01/06/2011-31/03/2012)

107 732,66

3.

Pact # 380A0344. «Голос громадянина»
(01/05/2011-30/04/2012)

293 410,90

4.

Pact # 380A0520. «Голос громадянина під час парламентських виборів’2012: громадська думка щодо виборчих питань та екзит-пол як гарантія вибору громадян»
(17/07/2012-16/02/2013)

363 976,25

5.

Internews Network # F5051-DIF-00-EL. «Соціологічне
забезпечення ЗМІ контентом під час виборчої кампанії –
2012» (01/05/2012-18/12/2012)

197 248,53

6.

OSI # LGI. «Підвищення спроможності українських НУО
абсорбувати міжнародну підтримку-огляд інституційних
недоліків та необхідності втручання»
(15/07/ 2011-15/07/2012)

122 930,56

7.

PASOS. «Видавництво буклета про Ілька Кучеріва»
(01/07/ 2011-31/01/2012)

10 125,00

8.

Збір коштів. Громадський рух «Чесно»
(02/04/2012-31/12/2012)

113 784,50

9.

МФВ # 46273. «Співфінансування проекту № 44735.
Підвищення спроможності українських НУО абсорбувати
міжнародну підтримку-огляд інституційних недоліків
та необхідності втручання» (22/02/2012 – 30/06/2012)

42 315,00

10.

МФВ # 46732. «Парламентські вибори -2012: діагностика українського суспільства і очікування громадян
(The component of the Exit-poll’2012 and the sociological
electoral serving» (10/05/2012 – 31/03/2013)

320 000,00

11.

NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY US EMBASSY
# SUP30012GR076. «Навчання журналістів щодо використання даних соціологічних досліджень, які пишуть
на виборчу тематику» (04/05/2012 – 05/11/2012)

124 427,67

12.

MATRA UA/12/Rol/01 (24402). «Національний екзитпол’2012 та соціологічний моніторинг виборчої кампанії»
(01/08/2012 – 30/04/2013)

1 034 637,00
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13.
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МФВ # 47384. «Підвищення спроможності українських
НДО абсорбувати міжнародну підтримку – огляд інституційних недоліків та необхідності втручання», Семінар
«Українська демократія після виборів – продовження чи
зміни?», 19 листопада, м. Варшава, Польща
(07/11/2012 – 30/11/2012)

5 620,00

14.

Європейський Союз # 2012/295-638. «Національний
екзит-пол’2012 та соціологічний моніторинг виборчої
кампанії

401 594,19

15.

USETI. «Загальнонаціональне опитування громадської
думки у 2012 р.» (29/09/ 2012-31/10/2012)

114 240,00
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Контакти

Юридична адреса: Київ, вул. Червоноармійська, 92
Адреса: Київ, вул. Гончара, 43-в, офiс 18
Тел/факс: +38 (044) 581-3317, 243-8046
Поштова адреса: а/c В-271, м. Київ 01001
Е-mail: dif@dif.org.ua
www.dif.org.ua
www.dif-exitpoll.org.ua
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