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ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
Основна одиниця кодування - протестна подія.
Критерії протестної події:
1) присутня політична або соціальна вимога або критика;
2) носить характер дії (тобто не є суто вербальною) публічного характеру;
3) здійснена групою людей або однією людиною (кількість учасників не має значення) поза
центральними органами влади;
4) відомий населений пункт на території України, де трапилася подія, і хоча б приблизно
відома дата події (з точністю до місяця).
Список подій, які підпадають під це визначення, див. у додатку 2. Кожна дія має кодуватися
тільки тоді, коли виконуються всі чотири вимоги, закладені в основне визначення
(наприклад, якщо підпал, то мотивований політично).
Загалом нанесення шкоди людині або майну означає певну (неявну) вимогу (але може
вноситися як «сумнівна подія», якщо нападник і його мотиви невідомі і лише підозрюються).
У акціях без нанесення шкоди людині або майну, вимоги мають бути озвучені.
Акції, пов’язані з визначними датами (святкування, вшанування тощо) кодуються лише у
випадку, якщо в повідомленні є згадка про озвучення політичних або соціальних вимог або
критики під час акцій.
Акції спрямовані на демонстрацію електоральної підтримки вносяться в базу.
НЕ ВНОСЯТЬСЯ:
- Культурно-просвітницькі заходи (конференції, прес-конференції, виставки, концерти,
спортивні змагання, ярмарки, фестивалі...). Особливо, якщо це заходи на так звані
консенсусні теми (здоровий спосіб життя, чисте довкілля і т.п., тобто коли ніхто не проти, всі
за) спрямовані виключно на інформування, агітацію та пропаганду. За протестною подією в
нашому розумінні має бути якась фізична мобілізація людей та вимоги, які можуть
викликати конфлікт інтересів або ідей у суспільстві.
- Історичні вшанування, відзначення дат, релігійні заходи, якщо в повідомленнях не
згадується критика або вимоги до когось, озвучені під час заходів у гаслах, листівках або у
виступах.
- Роздача і розклеювання листівок, якщо так у повідомленнях не було названо по суті
пікет/мітинг або ж розклеювання відбувалося у явно непризначених для цього місцях і його
можна прирівнювати до графіті.
Крім протестів до бази вносяться наступні дії:
● Позитивні реакції на протести (поступки) - практичні дії спрямовані на повне чи
часткове задоволення вимог протестувальників. Не вносяться обіцянки задовольнити
вимоги, але вносяться офіційні накази, постанови, розпорядження спрямовані
задоволення вимог протестувальників, незалежно від того, чи були вони в кінцевому
рахунку виконані або ні.

● Негативні реакції на протести (репресії) - практичні дії, спрямовані на
перешкоджання або придушення протестних дій, тиск на протестувальників, як у
фізичній формі, так і в юридичній, як з боку держави, так і недержавних структуроб’єктів протесту.
● Інші репресії (початок систематичного кодування з 28 липня 2012 р.) - практичні дії з
боку держави або приватних компаній, спрямовані на перешкоджання або
придушення критичної або опозиційної соціально-політичної діяльності, яка не
підпадає під визначення протестної події.
Контр-протести, тобто конфронтаційні дії представників одного політичного табору проти
іншого політичного табору та відповіді на них, вважаються протестами, а не реакцією;
Кожна подія кодується в окремому рядку, навіть якщо вона пов’язана з попередньою.
Наприклад, марш, на який здійснили напад його противники, через що втрутилися міліція,
рознімаючи бійку, і здійснила арешти кодується як чотири різні події: марш, напад,
втручання міліції, арешт.
Але у деяких випадках надзвичайно типових послідовностей подій, вони кодуються як одна
подія. Це стосується:
● якщо марш починається з мітингу або завершується мітингом, то це кодується як одна
подія «марш», у тому випадку якщо мітинг і марш проводили ті самі
протестувальники;
● використання символічних дій (театралізовані протести, перформанси, опудала і т.п.)
під час маршів, демонстрацій або мітингів можна кодувати як окрему подію symbolic
тільки якщо символізм є центральною формою в цій акції і вся акція навколо нього
організована, це не просто супровідний елемент для приваблення медіа.
Кодуються тільки події, що вже сталися згідно з повідомленням ЗМІ. Події, які мають
статися в майбутньому, не кодуються. Оголошення/анонси про майбутню подію не є
підставою для її кодування.
Однак, кодуються невдалі спроби протестних дій, яким завадили правоохоронні органи
(наприклад, спроба перекриття дороги, якій перешкодила міліція). Не вносяться протестні дії
скасовані протестувальниками через заборону суду.
Багатоденні події кодуються за схемою: дата початку, одноденність/багатоденність, дата
закінчення.
Для подій, для яких дата повідомляється лише приблизно, вноситься інтервал часу, в який
вона могла статися, та робиться позначка «приблизна» дата у змінній One day?
Сумнівні події
Додаткова змінна Dubious event відбирає події з сумнівним кодуванням або такі, щодо яких
взагалі є сумнів чи мали вони місце. Відповідно, сумнівні події кодуються точно відповідно
до повідомлення, але за допомогою простого фільтру їх можна не включати в аналіз або, за
специфічного інтересу дослідника, продивитися вручну.
До сумнівних подій відносяться:
1) події, щодо яких є суперечливі твердження з боку учасників протистояння (і при
відсутності додаткової інформації, щоб визначити, хто правий).

2) напади невідомих. Кодуються, якщо здійснені проти активістів або політиків, але з
позначкою сумнівності, якщо нема додаткових підтверджень здійснення з боку політичних
опонентів або влади, крім підозр і заяв жертви.
Коментарі щодо кодування окремих змінних
Категорія дії (Action type)
Вноситься для кожної події відповідно до таблиці в Додатку 2. Деякі події можуть в різних
випадках бути протестом або негативною реакцією, або позитивною реакцією.
Суб’єкт події
Для типологізації суб’єктів подїі використовуються три змінні:
1
2
3

Actor-structure – група, яка визначається структурою конфлікту (робітники проти
працедавців, мешканці сусідніх будинків проти забудовника і т.п.)
Actor-form – форма організації протестувальників.
Actor-ideology – ідеологія протестувальників.

Перелік відповідних значень див. у таблиці Додатку 3.
Не для всіх протестів можливо ідентифікувати і структуру, і форму організації і ідеологію,
але за можливості заповнюються всі три стовпчики. Наприклад, страйк підтриманий
профспілкою і лівою непартійною організацією має кодуватися як: actor-structure=workers;
actor-form=trade-union, NGO; actor-ideology=leftists. Напад активістів ВО «Свобода» на
активістів КПУ буде кодуватися як actor-form=party; actor-ideology=rightists; клітинка actorstructure залишається порожньою. Спонтанний протест мешканців сусідніх будинків проти
забудови без підтримки жодної організації буде кодуватися як: actor-structure=neighborhood,
клітинки у actor-form і actor-ideology залишаються порожніми.
Для типологізації суб’єктів реакцій на протести використовується лише змінна actorsctructure.
У змінну Actor specified вносяться назви організацій, ініціатив, органів влади, установ,
компаній і т.п.
У ці чотири змінні вноситься інформація про всіх згаданих у повідомленнях суб’єктів події,
що брали в ній участь.
Об’єкт події
Для кодування об’єктів протестних подій і кодування об’єктів подій-реакцій на протести або
конфронтацій між протестувальниками використовуються різні змінні: дві змінні Target of
protest або три змінні Target of reaction.
Перелік відповідних значень див. у Додатку 3.
У випадку протестних подій використовуються змінні:
Target-criticized – орган влади, підприємство, установа, організація тощо, які є безпосереднім
об’єктом незадоволення;

Target-addressee – орган влади, підприємство, установа, організація, до
протестувальники апелюють або звертаються з вимогами підтримати їх інтереси;

якого

Target-addressee і Target-criticized можуть збігатися, а можуть бути порожніми.
У випадку реакцій на протести, інших репресій або конфронтацій між протестувальниками
використовуються змінні Target-structure, Target-form, Target-ideology аналогічно до
відповідних змінних Actor.
Так само як і для Actor-змінних у Target-змінні вноситься інформація про всіх згаданих у
повідомленнях об’єктів протесту.
Серії подій (Event series)
Використовується для швидкого пошуку пов’язаних подій, тривалих протестних кампаній,
послідовностей конфронтацій і реакцій. Вводиться значення ID першої події серії для всіх
наступних, пов’язаних з нею подій, а також для самої першої події.
Критерії визначення серії події:
- певна кампанія (яку проводять конкретні центральні діячі);
- коли одна подія є прямим наслідком іншої події, або прямо пов’язана з нею. Зокрема,
реакція на протест або конфронтація протестувальників. Це можуть бути виступи і контрвиступи, марші і контр-марші і т.д., або коли одні зробили щось , а інші зробили щось у
відповідь;
- Також, якщо серія подій чимось запам’ятовується, можна давати назви серіям подій - напр.
«Vytrenko's crew against NATO»
Конфліктне питання (issue)
Відповідно до значень в Додатку 4 вноситься до трьох конфліктних питань (issues), які
піднімалися або яких стосувалася протестна дія або реакція в три окремих стовпчика.
Якщо кількість піднятих конфліктних питань під час протестної події перевищує три, то
важливіше зафіксувати присутність вимог з різних груп конфліктних питань (соціальноекономічні, політичні, ідеологічні, або громадянські права), аніж зафіксувати конфліктні
питання з однієї групи.
Порядок внесення конфліктних питань не має значення.
Правила для кодування кількості осіб
Кількість протестувальників, арештованих, поранених тощо фіксується для окремих подій,
навіть коли вони були тісно пов’язані. Тобто для випадку мітингу, який розганяє міліція, що
завершується затриманнями, кількість протестувальників вказується лише для мітингу,
кількість поранених вказується лише для події confrontation (або fight тощо), кількість
арештованих - лише для події arrest. Для всіх інших подій із цієї серії, кільість арештованих і
поранених потрібно кодувати як 0, кількість протестувальників не вказується.
“Десятки”, “сотні”, “тисячі” кодуються як 31, 301, 3001 відповідно. «Біля 50», «до 50» і т.п.
кодується як 49, «понад 50» - як 51. Можливо визначати орієнтовну кількість осіб (в
десятках, сотнях, тисячах) за супровідними фотографіями та відео, а не лише за текстом. У

випадку розбіжних оцінок чисельності однієї події в різних повідомленнях береться середнє
арифметичне.
Для кількості чоловік з боку держави ставиться «0» лише тоді, коли є обґрунтовані підстави
вважати, що міліція справді не була присутня взагалі (наприклад, під час вандалізму),
оскільки за законом міліціонери мусять бути присутніми під час кожної заявленої легальної
акції. В більшості таких подій кількість міліціонерів не повідомляється і ці клітинки
залишаються порожніми.

ДОДАТОК 1
СТРУКТУРА БАЗИ ЗАКОДОВАНИХ ПОДІЙ
1. ID - порядковий номер у форматі областьyymmddnn (де nn порядковий номер події в
рамках одного дня в одній області, в хронологічному порядку), наприклад CRIMEA11022502
– друга подія в Криму 25 лютого 2011. Дата в ID визначається за датою початку події.
2. Event Start - дата початку події або дата початку інтервалу для подій з приблизною датою у
форматі dd.mm.yy.
3. One-day – одноденна або багатоденна (значення: 1 – одноденна, 2 – багатоденна,
approximate – дати приблизні).
4. Event End – дата завершення (для одноденних збігається з Event Start) у форматі dd.mm.yy.
5. Day of the week - день тижня (для дати початку події) у форматі Mon, Tue, Wed, Thu, Fri,
Sat, Sun.
6. Action type – категорія події (значення: protest, negative response, positive response, other
repression)
7. Action – тип дії (список можливих значень див. у додатку 2)
8. Actor-structure - структурна група, до якої відноситься суб’єкт події (список можливих
значень див. у додатку 3)
9. Actor-form - організаційна форма суб’єкту події (список можливих значень див. у додатку
3)
10. Actor-ideology - ідеологія суб’єкту події (список можливих значень див. у додатку 3)
11. Actor specified – уточнення суб’єктів події (назви ініціатив, організацій і т.п.)
група змінних «Target of protest»
12. Target-addressee - об’єкт, до якого протестуючі апелюють або звертаються за підтримкою
(список можливих значень див. у додатку 3).
13. Target criticized - об’єкт критики (список можливих значень див. у додатку 3).
група змінних «Target of Reaction»:
14. Target-structure - структурна група, до якої відноситься об’єкт реакції, репресій або
конфронтації (список можливих значень див. у додатку 3).
15. Target-form - організаційна форма об’єкту реакції, репресій або конфронтації (список
можливих значень див. у додатку 3).
16. Target-ideology - ідеологія об’єкту реакції, репресій або конфронтації (список можливих
значень див. у додатку 3).
17. Target specified – уточнення об’єкту події (назви органів влади, організацій і т.п.).
18. Event – короткий опис додаткових, незвичних обставин події з обов’язковим зазначенням
вимог протестуючих.
19. Event Series - для відслідковування серії подій (зазначається ID першої події з серії).
20. Oblast – область за назвою обласного центру.
21. Location – назва населеного пункту (для населених пунктів інших, ніж міста, обов’язково
зазначається тип після назви, наприклад, Prokhorivka village, Vyshneve urban village,
Simferopol-Yalta highway).
22. Time – будь-яка інформація про час події (початок, кінець, тривалість, частина дня), може
бути інтервалом (у форматі hh:mm за 24-годинною шкалою)
23. Issue 1- перша тема або проблема, яку піднімає або якої стосується подія (список
можливих значень див. у додатку 4).
24. Issue 2 – друга тема або проблема (список можливих значень див. у додатку 4).
25. Issue 3 – третя тема або проблема (список можливих значень див. у додатку 4).
26. Number of protesters.

27. Number of civilians arrested (тільки для змінної «арешт»).
28. Number of civilians injured.
29. Number of civilians killed.
30. Property damage – чи мало місце пошкодження власності: Y або N.
31. State force involved in the conflict – кількість осіб з боку держави присутніх під час події.
32. Number of state force injured.
33. Number of state force killed.
34. Dubious event – сумнівна подія: Y або N.

ДОДАТОК 2
КАТЕГОРИЗАЦІЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ACTIONS
Тип дії

протест (P), негативна Тип дії
реакція (NR),
позитивна реакція
(PR), інші репресії
(OR)

accede

PR

arrest

протест (P), негативна
реакція (NR),
позитивна реакція
(PR), інші репресії
(OR)

lockout

NR/OR

NR/OR

martial law

NR/OR

arson

P

motorcade

P

attack

P/NR/OR

murder

P/NR/OR

beating

P/NR/OR

occupation

P/NR/OR

blockade

P/NR/OR

criminal case

NR/OR

bomb

P

picket

boycott

P

preclude

NR/OR

break in

P/NR/OR

preempt

NR/OR

OR

proscribe

NR/OR

P

protocol

NR/OR

censor
civil disobedience
confrontation

P/NR/OR

rally

P

P

convict

NR/OR

recognition

PR

curfew

NR/OR

release

PR

demonstration/march

P

riot

P

deport

NR/OR

robbery

P/NR/OR

deprivation of property

NR/OR

sabotage

P

destroy

P

dismiss

NR/OR

disrupt

P/NR/OR

exit

P

fight

P/NR/OR

search
shooting

NR/OR
P/NR/OR

slowdown

P

strike

P

suicide

P

graffiti

P

gunfight

P/NR/OR

support

harass

P/NR/OR

symbolic

P

hacking

P/NR/OR

tent camp

P

hijack

P

traumatization

P

hostage

P/NR/OR

vandalism

P

vigil

P

hunger strike

P

suit

NR/OR
PR

impeachment

PR

imprisonment

NR/OR

interrogation

NR/OR

intervention

PR/NR

withhold
resign

P/NR/OR
P

Акції в публічному просторі, що не передбачають фізичного впливу на людей чи майно:
demonstration/march - демонстрація або марш
picket – пікет
rally - мітинг
symbolic - символічна дія, протест проти символу або з використанням символу
(використовується тільки тоді, якщо не підпадає під пікет або марш); сюди включається
вивішування банерів, прапорів
tent camp - наметове містечко
motorcade - протест на транспортних засобах
graffiti - графіті, в тому числі розмальовування пам’ятників
Фізичне насильство:
arson - підпал
murder - вбивство
bomb - закладення вибухового присторою (неважливо, здетонував він чи ні)
hijack - захоплення літака
hostage - захоплення заручників
vandalism - вандалізм, пошкодження майна, що має історичну чи культурну цінність (не
кодується у випадку, коли таке пошкодження здійснено випадково під час іншої протестної
дії або не було мотивоване політично)
destroy - пошкодження майна.
«Виробничо-споживчі»
boycott - бойкот, відмова купувати, використовувати або співпрацювати
hacking - нанесення шкоди через Інтернет, атаки на або взломи вебсайтів, емейлів тощо
sabotage - саботаж, непряме нанесення шкоди (в тому числі шипування дерев)
slowdown - умисне сповільнення темпу роботи як форма протесту
strike - страйк, колективне огранізоване припинення роботи на підприємстві чи в організації
Actions of commitment
civil disobedience - громадянська непокора, ненасильницьке навмисне порушення
законодавства
hunger strike - голодування
resign - добровільна відставка з посади на знак протесту
suicide - самогубство
traumatization - навмисне нанесення тілесної шкоди самим собі з метою протесту
vigil - чергування, постійне знаходження активістів біля певного об’єкту з метою
недопущення здійснення щодо нього певних дій
Реакція через судову систему:
suit — позов
Покарання:
deprivation of property - позбавлення майна,

imprisonment - позбавлення свободи,
convict - загальне покарання (коли не зрозуміло як саме покарали)
preclude – судова заборона проведення протестних дій
proscribe - примусовий розпуск, заборона існування протестної групи
recognition - визнання вимог протестувальників в судовому порядку
martial law - введення воєнного стану у відповідь на масові заворушення
curfew - введення коменданської години у відповідь на масові заворушення
Позасудова позитивна реакція:
accede - часткове або повне виконання вимог протестувальників
impeachment - усунення з посади у відповідь на вимоги протестуючих
release - звільнення ув’язнених у відповідь на вимоги протестуючих
support - надання підтримки протестувальникам (наприклад, з боку місцевих органів влади
проти центральної влади)
Негативна реакція:
arrest - арешт або затримання
censor - цензура
dismiss - звільнення працівника або відрахування з університету за участь у протесті
harass - залякування, тиск, погрози насильства
interrogation - виклик на допит у правоохоронні органи
lockout - зупинення роботи на підприємстві або організації або навчального процесу в
навчальному закладі у відповідь на протести
criminal case - відкриття кримінальної справи на протестувальників
preempt - дії правоохоронних органів, спрямовані на попередження чи перешкоджання
протесту (зокрема, розгін протестних акцій), якщо не підпадає під інші типи дій (disrupt,
fight, harass, blockade тощо)
protocol - складання адміністративного протоколу без фактичного затримання (не кодується
окремо, якщо затримання мало місце)
deport - депортація, вигнання з країни
search - обшук тіла, майна чи житла, або пошук заручників
withhold - відмова в наданні підтримки
Фізична протидія в публічному просторі
disrupt - зрив акції без рукоприкладства
attack - групове побиття або напад (якщо не підпадає під beating)
beating — побиття активістів або їх опонентів з причин, безпосередньо пов’язаних з даною
акцією
break in - вхід до будівлі, бази або огородженої території з метою протесту або репресій
confrontation - пряме протистояння двох груп противників (наприклад, місцеві мешканці не
дають завезти техніку на майданчик) без бійки.
fight – взаємне побиття
gunfight – взаємна перестрілка
shooting – одна зі сторін протистояння відкриває вогонь
blockade – обмеження руху в просторі, в тому числі перекриття доріг, входів
occupation - захоплення будівлі з метою протесту або репресій
intervention – рознімання конфронтації протестувальників з боку міліції
riot - масові заворушення і биття вітрин магазинів під час акцій
Інше
robbery - пограбування
exit - виїзд за кордон

Категоризація протестних подій за тактикою
Конвенційні - відомі і загальноприйняті форми протесту, які не здійснюють безпосередній
тиск на цілі протесту:
demonstration/march
exit
motorcade
picket
rally
symbolic
tent camp
vigil
Конфронтаційні - протестні дії, що передбачають безпосередній тиск на цілі протесту
(“пряма дія”), але не супроводжуються нанесенням безпосередньої шкоди людям або майну:
boycott
break in
blockade
civil disobedience
confrontation
disrupt
graffiti
hacking
hunger strike
occupation
resign
sabotage
slowdown
strike
suicide
traumatization
withhold
Насильство - протестні дії з нанесенням (або погрозою) безпосередньої шкоди людям або
майну:
arson
attack
beating
bomb
destroy
fight
gunfight
harass
hijack
hostage
murder
riot

robbery
shooting
vandalism

ДОДАТОК 3
ACTORS & TARGETS
Actor-structure/Target structure
art institution – мистецька установа/організація
artists - художники
bicycle riders - велосипедисти (з 8.07.12)
car owners – власники авто
citizens – «просто громадяни» (за неможливості ніяк інакше уточнити ані структурну групу,
ані форму організації, ані ідеологію)
Chernobyl - ліквідатори та жертви Чорнобильської аварії
communal enterprise – комунальне підприємство
company – будь-яка приватна компанія
court – суди всіх інстанцій
disabled – інваліди
education institution - адміністрація освітньої установи
ethnic minority – етнічна меншина
football fans – футбольні фани
foreign citizens – іноземні громадяни в Україні
foreign country – іноземна країна (зокрема, як target пікетування посольств)
government – центральні органи державної влади
IGO – міжнародна організація (МВФ, ВТО, ВБ, ООН тощо)
journalists – журналісти
law-enforcement – правоохоронні органи
lawyers - юристи
LGBT - ЛГБТ
local authorities – органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади
mass-media – ЗМІ у випадку протесту всього видання/телеканалу/радіостанції, як власників,
так і працівників
migrants – мігранти
neighborhood – місцеві мешканці (будинку, кварталу, села)
parents (з 24.06.12) - батьки (учнів, студентів...).
pensioners – пенсіонери
politician – окремий політик або політики (не як представники партій)
prisoners - ув’язнені
private guards – приватні охоронці
religious institution – релігійна установа/організація
scientists - науковці
skinheads – скінхеди
small business – дрібні підприємці, самозайняті
state enterprise – державне підприємство
state forces – працівники правоохоронних органів, які фізично контролюють громадський
порядок під час події (далі уточнюється: police, SBU, Berkut і т.д.)
students – студенти (включно з школярами)
taxi drivers – водії таксі і маршруток
teachers – вчителі та викладачі
unknown – суб’єкт дії невідомий
veterans – ветерани
workers – робітники

Actor-form
NGO – громадська неприбуткова організація
trade union – профспілка
initiative group – неформальна ініціативна група (вноситься при наявності назви)
party – політична партія
business association – асоціації підприємців

Actor-ideology
feminists - феміністки
environmentalists - екоактивісти (включно з захисниками прав тварин)
islamists - ісламісти
leftists - ліві
rightists – українські націоналісти, крайні праві
Russian nationalists – російські націоналісти
Ruthenian nationalists - русинські націоналісти
Tartar nationalists - кримськотатарські націоналісти
Hungarian nationalists - угорські націоналісти

ДОДАТОК 4
ISSUES
Соціально-економічні
abortions – за право на аборт
animal rights – захист тварин
anti-boss - проти керівництва підприємства
company closure – закриття підприємств (включно з затримками зарплат)
copyright - конфлікти навколо інтелектуальної власності
culture – реалізація прав на культурний розвиток
development projects - всі конфлікти, пов’язані з забудовами міського простору
disabled rights – права інвалідів
education – конфлікти в сфері освіти
environment – навколишнє середовище
ethnic minority rights (від 15.07.12) - проти дискримінації етнічної меншини
EURO-2012 - протести навколо чемпіонату Європи з футболу в 2012 р.
fraud – конфлікти навколо фінансових афер і неповернення вкладень
housing rights – право на житло (включно з гуртожитками)
immigration – іміграція в Україну
insufficient financing – недостатнє фінансування (зазвичай у конфліктах між
державними/комунальними підприємствами і урядом)
labor rights – права найманих працівників, умови праці (загальніше, ніж зарплати чи закриття
підприємств)
land – протести в зв’язку з володінням і користуванням землею
LGBT – за права ЛГБТ
loans – конфлікти навколо виплат позик, кредитів
nationalization – вимоги націоналізації
orphans – права сиріт
price increase - проти підвищення цін
privatization - приватизація
pro-boss - протести проти керівництва підприємства
public health – охорона здоров’я
public transportation – громадський транспорт
public utilities – комунальні послуги
raiders – протести проти рейдерства
real estate property – конфлікти навколо власності на нерухомість
small business rights – права дрібних підприємців/самозайнятих
social payments - соціальні виплати, гарантії, пенсії, стипендії
speculation – спекуляція
sport - спорт
taxes – податки (включаючи відрахування в Пенсійний фонд)
traffic regulation - правила дорожнього руху, зокрема протести через загибель перехожих і
велосипедистів у дорожніх інцидентах
unemployment - протести проти безробіття та втрати роботи
wage arrears – протести проти затримки зарплат
wage increase – протести за підвищення зарплат
welfare - узагальнені вимоги добробуту
women's rights – за права жінок
Громадянські права

army - проблеми армії, примусового призиву
anti-politicians - узагальнений протест проти політиків, політичної системи
civic liberties – загальна категорія для громадянських прав
corruption – протести проти корупції
emigration - питання пов'язані з виїздом з країни, візовим режимом
freedom of speech – свобода слова, зокрема, протести проти ценhttp://www.pskherson.comзури
в ЗМІ
hostages – вимоги звільнення заручників
local self-government - конфлікти пов'язані з процедурами місцевого самоуправління
(зокрема, вибори, питання територіального підпорядкування), протести проти конкретних
політиків місцевого значення не включаються
officials' illegal actions – незаконні дії посадовців
police abuse - перевищення повноважень і незаконне застосування сили правоохоронними
органами
police non-feasance - невтручання міліції
Регіональна/етнічна ідентичність та ідеологія
anti-abortions - консервативні протести проти абортів
anticapitalism - протести проти капіталістичної системи
anti/pro-Communism – протести навколо інтерпретації радянської історії, зокрема, конфлікти
через радянські пам’ятники, назви вулиць тощо
anti-LGBT - гомофобські протести проти сексуальних меншин
antisemitism - антисемітизм
anti-women’s rights - консервативні протести за традиційні сімейні цінності, проти гендерної
рівності
Armenian nationalism – вірменський націоналізм
Black sea fleet - базування Чорноморського флоту Російської федерації
EU - інтеграція до Європейського союзу
IMF - питання співпраці з Міжнародним валютним фондом
Independence day - заходи прив'язані до Дня незалежності України
Islamic fundamentalism – ісламський фундаменталізм
KP-MP – конфлікти між Московським і Київським патріархатом
language – мовні питання, зокрема, статус російської мови і становище української
May Day - заходи на честь 1 травня
Moldavian nationalism - молдавський націоналізм
morale (від 12.05.12) - протести навколо моральних питань (гральні автомати, алкоголізм
тощо)
NATO – НАТО і вступ України до НАТО
neofascism – неофашизм і ксенофобські дії
Orange revolution - річниці “Помаранчевої революції”
OUN –UPA – конфлікти навколо ОУН-УПА
religious rights – релігійні права
recognition of Afghan veterans - визнання ветеранів війни в Афганістані
Білоруссю, Казахстаном та Росією
Russian nationalism – російський націоналізм (ширші питання з російську мову)
Soviet holiday – заходи навколо скасованих радянських свят
Tartar nationalism – кримськотатарський націоналізм
Ukrainian nationalism – український націоналізм (ширше за ОУН-УПА, українську мову)
WW2 – події навколо святкувань і конфліктів через ставлення до Другої світової війни

Політична боротьба
Anti/pro-[ім’я політика, партії, уряд тощо] – проти або за політику чи особистість
конкретного політика, політичної сили, уряду
electoral – заходи спрямовані на підтримку або проти конкретних учасників виборчих
перегонів

ДОДАТОК 5
АБРЕВІАТУРИ В БАЗІ
AST - Autonomous union of labor
CAC – NGO “Civic Activity of Crimea”
CIS - Community of Independent States
CM - Cabinet of Ministers
CPU – Communist Party of Ukraine
BYT - Bloc of Yulia Tymoshenko
FoC - Front of Changes party
FPU – Federation of Trade-Unions of Ukraine
FRI - Foundation of Regional Initiatives
GASK - State architectural-building control
KMU - Cabinet of Ministers of Ukraine
KPI – National Technical University “Kyiv Polytechnical Institute”
KUN – Congress of Ukrainian nationalists
KUPR - NGO "Coalition of participants of Orange Revolution"
MIA - Ministry of Internal Affairs
MNK – Youth Nationalist Congress
NAK – National Stock Company
NaUKMA – National University of Kyiv-Mohyla Academy
NBU - National Bank of Ukraine
NSPP - National Department of Mediation and Reconciliation
NRU – People’s Movement of Ukraine
NU - Our Ukraine
ODA – Oblast State Administration
OUN – Organization of Ukrainian Nationalists
PSPU – Progressive Socialist Party of Ukraine
RDA - Rayon State Administration
RKAS - Revolutionary Confederartion of Anarcho-Syndicalists
SAI - State Auto Inspection
SAU - Union of Anarchists of Ukraine
SBU - Security Service of Ukraine (former KGB)
SDPU(o) - Social-Democratic Party of Ukraine (united)
SLS – Union of Leftist Forces
SNAU - Sumy National Agrarian University
SPU – Socialist Party of Ukraine
UAPC - Ukrainian Autocephalous Orthodox Church
UGCC - Ukrainian Greek-Catholic Church
UNA – Ukrainian National Assembly
UNP – Ukrainian People’s Party
UNR - Ukrainian People's Republic (independent Ukrainian state during Civil War in 1917-1921)
UNSO – Ukrainian People’s Self-Defense
UPA – Ukrainian Insurgent Army
UPC (KP) - Ukrainian Orthodox Church of Kyiv Patriarchate
UPC (MP) - Ukrainian Orthodox Church of Moscow Patriarchate
URP - Ukrainian Republican Party
ZNO - External Independent Examination (after graduation from the secondary school)
ZUNR - Western-Ukrainian People's Republic (independent state in Western-Ukrainian provinces
during Civil War in 1917-1921)

ДОДАТОК 6
ВИБІРКА ДЖЕРЕЛ МОНІТОРИНГУ
Критерії відбору джерел моніторингу
Національні сайти
Вибірка національних сайтів сформована наприкінці грудня 2011 р. на 2012 р. на основі
результатів
дослідження
Інтернет-аудиторії
компанії
Gemius
(http://www.audience.com.ua/pages/display/reach) за листопад 2011 р.
Рухаючись з першої позиції у рейтингу, впорядкованому за показником охоплення (reach),
обираються 5 сайтів відповідно до наступних критеріїв:
○ Наявність щоденної стрічки новин про події в Україні, тобто публікація
принаймні трьох новин кожного дня.
○ Присутність соціально-політичних новин у щоденній стрічці (публікуються не
лише розважальні, спортивні, культурні тощо повідомлення).
○ Архів новин мінімум за три попередні місяці у форматі календаря.
○ Наявність повного тексту новин, а не лише заголовків або лідів.
○ Наявність дати публікації.
○ Безкоштовність доступу до ресурсу.
○ Не включаються мета-новини.
○ Наявність RSS-стрічки.
Новинарна стрічка відібраних сайтів моніториться для десяти випадково обраних днів за
період з жовтня по грудень. Фіксується кількість повідомлень, у яких є інформація про
протестні або інші події, що кодуються відповідно до загальних принципів цієї методології.
Кількість повідомлених релевантних новин порівнюється з відповідним показником для
відібраних національних сайтів за попередній рік. На наступний рік обираються 5 сайтів, які
опублікували найбільше повідомлень про події, що кодуються відповідно до методології
UPCD.
Окрім того, до списку національних джерел обов’язково потрапляє веб-сайт Національної
служби посередництва і примирення як державного органу регулювання соціальноекономічних конфліктів та сайт УНІАН – Права людини (спеціалізований проект
найбільшої інформаційної агенції України).
У випадку припинення оновлення чи неможливості доступу до відібраного сайту або
виявлення невідповідності хоча б одному з вищенаведених критеріїв, цей сайт виключається
з вибірки і натомість береться на заміну перший у черзі за кількістю релевантних
повідомлень серед невідібраних сайтів.
Обласні сайти
Вибірка сайтів по кожній області переглядається раз на півроку наприкінці грудня та червня
за допомогою найбільш використовуваної в Україні пошукової системи Google. У

пошуковий рядок вводиться запит наступного формату “новини Вінниця OR вінницькі OR
Вінниччина”, потім аналогічний запит російською мовою. Для переважно російськомовних
областей (Харківська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська,
Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, АР Крим) спочатку вводиться запит
російською мовою, а потім українською.
Розглядаються для включення в вибірку сайти, що потрапили у перші 30 результатів пошуку
в Google і відповідають наступним критеріям:
○ Наявність щоденної стрічки новин про події в конкретній області, тобто
публікація принаймні трьох новин за кожен з принаймні чотирьох днів на
тиждень.
○ Присутність соціально-політичних новин у щоденній стрічці (публікуються не
лише розважальні, спортивні, культурні тощо повідомлення).
○ Збереження архіву новин мінімум за попередній місяць.
○ Наявність повного тексту новин, а не лише заголовків чи лідів.
○ Наявність дати публікації.
○ Безкоштовність доступу до ресурсу.
○ Не включаються сайти органів місцевої влади та державних ТРК.
○ Не включаються мета-новини і фільтровані частини стрічок національних
сайтів.
○ Не включаються сайти виключені при попередніх формуваннях вибірки.
Новознайдені сайти (у порядку появи в пошукових результатах Google) включаються до
вибірки, поки кількість сайтів на наступний період не дорівнюватиме 7. Якщо кількість
сайтів, включених до вибірки в попередній період, та новознайдених сайтів перевищує 7, то з
вибірки виключаються не більше двох сайтів з найменшою кількістю повідомлень, в яких є
інформація про протестні або інші події, що кодуються відповідно до загальних принципів
цієї методології, і замість них додається відповідна кількість новознайдених сайтів. Таким
чином, у вибірці залишається не більше 7 сайтів для області на наступний період.
У випадку припинення оновлення чи неможливості доступу до відібраного сайту або
виявлення невідповідності хоча б одному з вищенаведених критеріїв, цей сайт виключається
з вибірки і натомість робиться пошук заміни за аналогічним алгоритмом.
Активістські сайти
Вибірка активістських сайтів переглядається раз на рік. До вибірки не включаються інтернетвидання конкретних організацій або ініціатив. Включаються джерела, що повідомляють про
події в певному секторі соціально-політичної протестної активності. Ми прагнемо
представити в вибірці всі основні сектори соціально-політичної протестної активності.

ВИБІРКА ДЖЕРЕЛ
.
Національні сайти
УНІАН – Права людини

http://human-rights.unian.net/ukr/lastnews/

Національна служба посередництва і
примирення

http://www.nspp.gov.ua/?s=45

Подробности

http://podrobnosti.ua/

УНІАН

http://www.unian.net/ukr/detail/lastnews/

Главред

http://ua.glavred.info/

Коментарі

http://comments.ua/news/

Gazeta.ua

http://gazeta.ua/news
Обласні сайти
Вінницька область

20 хвилин - Вінниця

http://vn.20minut.ua/

Моя Вінниця

http://www.myvin.com.ua/ua/news/news_vin.ht
ml

Винница Инфо

http://vinnitsa.info/

ВінницяОк (з 1.07)

http://vinnitsaok.com.ua/category/novyny2/vinnytsya-2

0432.in.ua (з 1.07)

http://www.0432.in.ua/news

nua.in.ua (з 1.07)

http://nua.in.ua/category/novosti/vinnica/

Волинська область
Волинська правда

http://pravda.lutsk.ua/news/

Волинські новини

http://volynnews.com/

Волинський інформаційний портал

allhttp://vip.volyn.ua/news/

volyninfo.com

http://news.volyninfo.com/volyn
http://news.volyninfo.com/lutsk

ЗІК

http://zik.ua/ua/region/lutsk/

Бізнес Портал Луцька

http://toplutsk.com/biznews-list.html

Відомості.ua

http://vidomosti-ua.com/volyn
Дніпропетровська область

та

Дніпроград

http://dniprograd.org/ua/news/

Gorod.dp.ua (до 30.06)

http://gorod.dp.ua/news/archive.php

dpua.info

http://dpua.info/news/newsdnepropetrovsk/?page=1

Коментарі: Дніпропетровськ

http://dnepr.comments.ua/news/

Горожанин (до 30.06)

http://www.gazeta.dp.ua/c/99

Мост

http://most-dnepr.info/news.htm

ves.dp.ua

http://ves.dp.ua/gazeta/page_0_allsnews.html

34 канал (з 1.07)

http://34.ua/news/

ric.ua (з 1.07)

http://dp.ric.ua/

Донецька область
Донецкие вести

http://donetskie.com/novosti

Donbass.ua

http://donbass.ua/news/region.html

Говорит Донецк (до 30.06)

http://govorit.donetsk.ua/novosti

Новости Донбасса

http://novosti.dn.ua/donnews/

Ура-Информ Донбасс (до 30.06)

http://ura.dn.ua/news/

Остров

http://www.ostro.org/regions/34/

Коментарі: Донецьк

http://donetsk.comments.ua/news/

Утренний город - Донецк (з 1.07)

http://www.ugorod.dn.ua/news/

В городе - Донецк (з 1.07)

http://dn.vgorode.ua/news/

Житомирська область
Житомир.info

http://zhitomir.info/

Житомир online (до 30.06)

http://zhitomir-online.com/

Журнал Житомира

http://zhzh.info/news/

20 хвилин - Житомир

http://zt.20minut.ua/?mycity_id=2

Перший
портал

Житомирський

інформаційний http://www.1.zt.ua/news/

Репортер Житомир

http://reporter.zt.ua/news/

Житомирська хвиля (до 30.06)

http://www.103fm.com.ua/

ZhitomirNEWS.com (з 1.07 до 9.11)

http://www.zhitomirnews.com/novini/

Оперативно (з 10.11)

http://operativno.info/

Новини Житомира (з 1.07)

http://zt-news.org.ua/

Закарпатська область
Новини Закарпаття

http://mukachevo.net/

Закарпаття онлайн

http://zakarpattya.net.ua/

Уж Форум (до 30.06)

http://www.uzhforum.com/forumdisplay.php?f
=26

UA-Reporter

http://www.ua-reporter.com/uzhgorod

РІО

http://www.rionews.com.ua/mixed/all/now/

Вся Правда

http://www.vsapravda.info/news

ЗІК (до 30.06)

http://zik.ua/ua/region/uzhgorod/

transkarpatia.net (з 1.07)

http://transkarpatia.net/

karpatnews (з 1.07)

http://karpatnews.in.ua/news/

Запорізька область
Запорожское время (до 30.06)

http://timeszp.com/news/

Индустриальное Запоржье (до 30.06)

http://iz.com.ua/

Мелитопольские ведомости

http://www.mv.org.ua/?i=2&j=1

Репортер Запорожья

http://reporter-ua.com/zp-news

Новости Запорожья

http://www.zptown.at.ua/news/1-0-1

День Запорожья

http://day.zp.ua/

061.ua

http://www.061.ua/news

Коментарі: Запоріжжя (з 1.07)

http://zp.comments.ua/news/

В городе - Запорожье (з 1.07)

http://zp.vgorode.ua/news/

Івано-Франківська область
ifPortal.net

http://ifportal.net/

Правда.if.ua

http://pravda.if.ua/

Paralleli

http://paralleli.if.ua/

News.if.ua

http://news.if.ua/

Бріз

http://briz.if.ua/news/1

ЗІК (до 30.06)

http://zik.ua/ua/region/ivano-frankivsk/

ТРК (до 30.06)

http://vezha.org/novyny.html

Стик (з 1.07)

http://styknews.info/novyny

Прикарпаття (з 1.07)

http://1043.com.ua/novyny/ia/novynyprykarpattia.html

Київська область
Коментарі: Київ

http://kyiv.comments.ua/news/

Моє місто

http://moemisto.com.ua/docf/4

Kievpress.net (до 17.07)

http://kievpress.net/

УНІАН - Київ (до 07.08)

http://kiev.unian.net/ukr/lastnews/

Gazeta.ua (до 30.06)

http://gazeta.ua/news/life/sub/kiev-life

Кореспондент Київ

http://korrespondent.net/all/kyiv/

За Київ

http://zakyiv.com/index.php?nma=news&fla=i
ndex&page=1

Обозреватель - Кияни (з 1.07)

http://kiyany.obozrevatel.com/all-news.htm

Город Киев (з 17.07)

http://www.gorodkiev.com.ua/pl/

Кіровоградська область
Весь Кіровоград

http://kirovograd.net/

Кіровоград Online

http://kirovograd.co.ua/

Новини Кіровоградщини

http://novosti.kr.ua/

Коментарі: Кіровоград

http://kirovograd.comments.ua/news/

fotoinform

http://www.fotoinform.net/news/News/

Утренний город

http://www.ugorod.kr.ua/news/

oblast.kr.ua (до 30.06)

http://oblast.kr.ua/

0522.in.ua (з 1.07)

http://www.0522.in.ua/news

АР Крим
Е-Крым (до 30.06 і з 17.07)

http://e-crimea.info/newspage.shtml

КИА

http://kianews.com.ua/vse-novosti

Черноморская телерадиокомпания (до 17.07)

http://www.blacksea.tv/news

Портал крымских новостей

http://context.crimea.ua/news

Бизнес и Политика

http://www.businesspolitika.net/crimea_news.php

События

http://www.sobytiya.com.ua/news/

Коментарі: Крим (до 30.06)

http://crimea.comments.ua/news/

CIT.ua (з 1.07)

http://cit.ua/news-0-4/1/

Агентство Крымские новости (з 1.07)

http://qha.com.ua/novosti-krima.html

Луганська область
Коментарі: Луганськ

http://lugansk.comments.ua/news/

Cxid.info

http://cxid.info/main.php

Паралель медиа

http://paralel-media.com.ua/

citynews

http://citynews.net.ua/news/

ІРТА-Fax (до 30.06)

http://irtafax.com.ua/news/regional.html

Lugansk.info (до 30.06)

http://news.lugansk.info/lugansk.shtml

0642.com

http://www.0642.com.ua/news

МГ медиа (з 1.07)

http://mgm.com.ua/news-mg

В городе - Луганск (з 1.07)

http://lg.vgorode.ua/news/

Львівська область
Galinfo

http://galinfo.com.ua/

Львівський портал

http://portal.lviv.ua/news/

ЗІК

http://zik.ua/ua/rubric/lviv/

Щоденний Львів (до 30.06)

http://daily.lviv.ua/?module=news_archive

Zahid.net - Львів

http://zaxid.net/home/showSubNews.do?novini_l
vova&subcategoryId=112

Експрес (до 30.06)

http://lviv.expres.ua/news

Вголос

http://vgolos.com.ua/all_news/index.html

032.ua (з 1.07)

http://www.032.ua/news

Варіанти

http://www.varianty.net/%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8

Миколаївська область
Новости N

http://novosti-n.mk.ua/news/

Mukola

http://www.mukola.net/nikolaev.php

Николаевские новости (до 30.06)

http://www.niknews.mk.ua/

Новости Николаева

http://news.nikcity.com/

Никвести

http://nikvesti.com/archive/

Николаев в подробностях (до 30.06)

http://www.podrobnosti.mk.ua/

Преступности.нет

http://pn.mk.ua/mk_news_criminal/page/1.html

0512.com.ua (з 1.07)

http://www.0512.com.ua/news

Николаевский обозреватель (з 1.07)

http://obzor.mk.ua/nikolaevskie-novosti/

Одеська область
Коментарі: Одеса

http://odessa.comments.ua/news/

Храбро (до 30.06)

http://hrabro.com/category/odessa

Информационный сайт Одессы (до 30.06)

http://misto.odessa.ua/index.php?u=novosti/odes
sa/lenta

reporter.com.ua

http://www.reporter.com.ua/newssection/.aspx?sid=20

Таймер

http://timer.od.ua/

Думская

http://dumskaya.net/allnews/

The Odessa Ukraine Times

http://the.od.ua/

Одесская жизнь (з 1.07)

http://odessa-life.od.ua/newslist

Odessa Daily (з 1.07)

http://odessa-daily.com.ua/latest-news.html

Полтавська область
Полтава-Информ (до 3.02)

http://poltava.info/

Новини Полтавщини

http://poltavanews.com.ua/news/newsbydate.asp
x

Полтавщина

http://www.poltava.pl.ua/news/

Netnews (до 30.06)

http://netnews.ua/poltavskaya-oblast.html

Коло

http://kolo.poltava.ua/novini/

Новости Полтавщины

http://poltava-news.com/

Місто

http://www.misto-tv.poltava.ua/

Репортер (з 4.02)

http://reporter.pl.ua

0532.com.ua (з 1.07)

http://www.0532.com.ua/news

Рівненська область
Рівненщина (до 30.06)

http://irp.rv.ua/rubriki-novin

Рівне вечірнє

http://www.rivnepost.rv.ua/lenta_show.php

Телеканал Рівне 1

http://www.rivne1.tv/Info/?t=4

Ого

http://www.ogo.rv.ua/rubrics/view/region

Рівненська газета (до 30.06)

http://www.gazeta.rv.ua/

ЗІК

http://zik.ua/ua/region/rivne/

7 днів

http://7d.rv.ua/category/news/

Рівненські новини (з 1.07)

http://rivnenews.com.ua/index.php/%D0%BD%D
0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5
%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8
/ та
http://rivnenews.com.ua/index.php/%D0%BD%D
0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE
%D0%B3%D0%BE/

Афіша Рівне (з 1.07)

http://www.ar.rv.ua/index.php?page=1&bl=1&pg
=1&tip=0

Сумська область
Панорама

http://rama.com.ua/news+index.htm

Сотня

http://100.sumy.ua/index.php?page=news

Данкор Online

http://www.dancor.sumy.ua/news/archive0.htm

doska (до 3.02)

http://doska.sumy.ua/

Ваш шанс

http://www.shans.com.ua/?m=news

Xpress

http://xpress.sumy.ua/news/

Всі Суми

http://www.vsisumy.com/news/all

ТопГород (з 4.02 до 30.06)

http://topgorod.com/sumy-news.html

Портал города Сумы (з 1.07)

http://www.gorod.sumy.ua/news_cat_4.html

Тернопільська область

Тернопільська правда (до 10.02)

http://t-pravda.te.ua/sub/1/

20 хвилин - Тернопіль

http://te.20minut.ua/?mycity_id=3

NTer (до 30.06)

http://nter.net.ua/ternopil/

Погляд

http://poglyad.te.ua/

ЗІК

http://zik.ua/ua/region/ternopil/

За Збручем

http://zz.te.ua/category/news/

Тернопільська липа (до 30.06)

http://lypa.te.ua/

ІНТБ (з 11.02)

http://intb.te.ua/

0352.com.ua (з 1.07)

http://www.0352.com.ua/news

Тернопіль вечірній (з 1.07)

http://t-v.te.ua/

Харківська область
МедиаПорт

http://www.mediaport.ua/news

АТН Харьков

http://www.atn.kharkov.ua/tape.php

Status Quo

http://www.sq.com.ua/show_article/580/index.ht
ml

Мост Харьков (до 30.06)

http://most-kharkov.info/week/daynews.html

Об’єктив

http://www.objectiv.tv/

Главное

http://glavnoe.ua/news/

Городской дозор (до 30.06)

http://dozor.kharkov.ua/newsday.page1.html

Новости Харькова (з 1.07)

http://news.kh.ua/kharkov/

Резонанс-Харьков (з 1.07)

http://rez.com.ua/regions/harkov/

Херсонська область
Площадь свободы

http://pskherson.com.ua/all-news.html

Таврия Ньюс

http://www.tnua.info/

Херсонська правда

http://pravda.ks.ua/

Постфактум

http://www.postfactum.ks.ua/

ПІК (до 30.06)

http://pik.ua/news/list/all/

ВТВ Плюс

http://www.vtvplus.com.ua/lang/ua/news/kherson
/

kherson.pro (з 1.07)

http://kherson.pro/news.php?act=all

Херсон онлайн (з 1.07)

http://khersonline.net/novosti/

Хмельницька область
Моя газета

http://moyagazeta.com/news/r-1.html

Всім

http://vsim.ua/newslist

Є

http://ye.ua/news/vsi/

Хмельницький

http://hmelnyckiy.com/novyny.html
Черкаська область

Провінція

http://pro-vincia.com.ua/novini/

Прес-Центр

http://pres-centr.ck.ua/tape/

Вікка

http://vikka.ck.ua/ua/news.php?pid=6

Прочерк

http://procherk.info/news

Черкассы

http://www.city.ck.ua/news/archive.html

Новини тижня (з 1.07)

http://nt.ck.ua/novini-cherkaschini.html

Чернівецька область
Чернівецький
портал

інформаційно-розважальний http://citi.cv.ua/news/lenta.html

Від і До

http://vidido.ua/

Молодий буковинець

http://www.molbuk.com/chernovtsy_news/

BNB News

http://bnbnews.com.ua/archive/

bukinfo

http://bukinfo.com.ua/archive/news

ЗІК (до 30.06)

http://zik.ua/ua/region/chernivtsi/

Телеканал “Чернівці” (до 30.06)

http://mtrk.com.ua/

Коментарі: Чернівці (з 1.07)

http://chernivtsi.comments.ua/news/

chernivtsy.tv (з 1.07)

http://chernivtsy.tv/index.php?option=com_k2&vi
ew=itemlist&layout=category&task=&Itemid=3

Чернігівська область

Високий вал

http://newvv.net/

Портал Чернигова

http://www.gorod.cn.ua/news_cat_4.html

siver-info (до 30.06)

http://siver-info.com

Чернігівський монітор

http://monitor.cn.ua/ru/politics

Вал

http://val.ua/news/

Черниговский городской портал

http://ecity.cn.ua/

SiverTime (з 1.07)

http://sivertime.com.ua/

Черниговская правда (з 1.07)

http://despravda.com/category/novosti/novostichernigovskoj-oblasti/ та
http://despravda.com/category/novosti/novostichernigova-novosti/

Активістські сайти
Кримські татари
Кримські татари

http://www.kirimtatar.com/
Ліві

Хроніка самозахисту

http://samozahist.org.ua/

LJ ua_indymedia

http://community.livejournal.com/ua_indymedia/

Рабочее действие

http://proletar.org.ua
Права тварин

LJ animalrights_ua
http://community.livejournal.com/animalrights_ua/
Екологічні
Український екологічний портал

http://www.ecoport.org.ua/

Блог Степана Жабки

http://pryroda.in.ua/stepan/
Антизабудовні

LJ saveoldkyiv

http://community.livejournal.com/saveoldkyiv/

Системний дерибан

http://derybanu.net
Праві

Опір

http://opir.info/category/news/

Білозерська.info

http://www.bilozerska.info/

Молотофф

http://molotoff.info/events/ukraine.html
Фемінізм і ЛГБТ

Женская сеть

http://www.feminist.org.ua/index.php

Інформаційний сервер геїв, лесбіянок, http://lgbtua.com/
бісексуалів і транссексуалів України
Майдан
Майдан

http://maidan.org.ua/

