
ПІСЛЯ ВИБОРІВ ТА ПЕРЕД ВИБОРАМИ. 
УКРАЇНА ТА РЕГІОНИ В НОВОМУ 
ПОЛІТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Президентські і парламентські вибори 2019 року створили 
нову політичну реальність в Україні. Після хвилі успіху 
Володимира Зеленського та його партії «Слуга народу» 
очікування виборців є надзвичайно високими. 

Як відображаються політичні зміни в регіонах країни? 

Яку роль можуть відігравати менші партії, орієнтовані на 
реформи, та представники громадянського суспільства на 
національному та місцевому рівні? 

Як вони готуються до запланованих місцевих виборів у 
2020 році? Ці та інші питання ми хочемо обговорити на 
щорічній конференції Київського Діалогу з українськими 
та міжнародними гостями з політики, громадянського 
суспільства, науки та ЗМІ.

ПРОГРАМА
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02000 Київ



Листопада

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВІТАЛЬНА КАВА

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

• Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол 
Федеративної Республіки Німеччина в Україні

• Олександр Сушко, виконавчий директор, 
Міжнародний фонд “Відродження”, Київ

• Штефані Шіффер, керівниця, ГО Європейський Обмін, 
Берлін

ВСТУПНА ПРОМОВА 

Україна в глобальному політичному контексті 

• Ребекка Гармс, депутатка Європарламенту, фракція 
“Зелені/Європейський вільний альянс” (2004-2019)

ПАНЕЛЬ I 

Чи обирають люди нову політику? Висновки 
після виборів до Європарламенту та виборів  
в Україні

• Віола фон Крамон, депутатка Європарламенту, 
фракція “Зелені/Європейський вільний альянс”, 
Брюссель 

• Єлизавета Ясько, депутатка Верховної Ради, партія 
“Слуга Народу”, Київ

• Вільфрід Їльґе, експерт з питань Східної Європи, 
Associate Fellow, Німецьке товариство зовнішньої 
політики, Берлін

• Олексій Гарань, науковий директор Фонду 
“Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”, професор 
Києво-Могилянської академії, Київ 

ПАНЕЛЬ II 

Нові політичні сили та нові тренди: як впливає 
розподіл влади в 2019 році на реформи в 
Україні? 

• Ребекка Гармс, депутатка Європарламенту, фракція 
“Зелені/Європейський вільний альянс” (2004-2019)

• Віталій Безгін, депутат Верховної Ради, партія “Слуга 
Народу”, Київ

• Ярослав Юрчишин, депутат Верховної Ради, партія 
“Голос”, Київ

• Юлія Мостова, головна редакторка, видання “Дзеркало 
тижня”, Київ  

Модераторка першого дня конференції:  
                    Лариса Денисенко, правозахисниця, журналістка,   
                   Громадське радіо, Київ

ФУРШЕТ

16:15

15:30

16:00

17:45–19:00

19:00

16:30–17:45   

Четвер21



РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВІТАЛЬНА КАВА

ВІДКРИТТЯ ДРУГОГО ДНЯ

• Дискусія з Марілуїзе Бек, директоркою відділу Східної 
Європи, Центр ліберальної сучасності, Берлін 

Модерація: Вільфрід  Їльґе, експерт з питань Східної Європи,   
                   Associate Fellow, Німецьке товариство зовнішньої  
                   політики, Берлін

Змінотворці з мережі Київського Діалогу та їх 
історії успіху
“Три маленькі парки Дрогобича”  про успішний досвід 
залучення громади до формування міського простору

• Олег Дукас, ГО “Український молодіжний прорив”

“Хата-хаб” або історія про те, як в маленькому містечку 
створити молодіжний хаб

• Діна Глазунова, директорка “Фонду розвитку 
Чигиринщини”, засновниця вільного простору для 
молоді “Хата-хаб” 

ПАРАЛЕЛЬНІ РОБОЧІ ГРУПИ 

“Smart Cities: українські міста на шляху до  
електронної демократії” (Експертна дискусія)

• Олександр Федієнко, депутат Верховної Ради, партія 
“Слуга Народу”, Київ

• Ольга Алтуніна, депутатка міської ради, регіональна 
координаторка Київського Діалогу, Слов’янськ,  
Донецька область

• Сергій Карелін, координатор EGAP, Фонд Східна 
Європа, Київ 

• Володимир Кондзьолка, директор Інституту міста 
Дрогобича, експерт “Центру розвитку інновацій”, 
Львівська область

Модерація: Станіслав Безушко, регіональний координатор 
                   Київського Діалогу, Львів

Місто, його мешканці та спільний міський простір 
(Фішбоул)

• Ганна Бондар, депутатка Верховної Ради, партія  
“Слуга Народу”, Київ

• Іріс Ґляйхманн, архітекторка, експертка з міського 
планування, Дрезден

• Іван Вербицький, керівник аналітичного центру 
CEDOS, Київ

• Дар’я Фрич-Алчіна, регіональна координаторка 
Київського Діалогу, Миколаїв

• Сергій Гульчук, регіональний координатор  
Київського Діалогу, Харків

Модерація: Максим Колєсников, політичний консультант, Київ

ПЕРЕРВА НА ОБІД 

ПАНЕЛЬ III

Місцеві вибори 2020. Шанс для трансформації 
політичної культури 

• Роман Лозинський, депутат Верховної Ради, партія 
“Голос”, Київ

• Реґіна Боос, депутатка міської ради, ВДП Обергаузен, 
Північний Рейн-Вестфалія

• Максим Бородін, депутат міської ради, Маріуполь, 
Донецька область

• Віталій Загайний, голова правління Центру 
громадянських ініціатив, Львів

Модерація: Міріам Космель, експертка з питань Східної Європи та  
                   Європейської політики сусідства, Фонд Бертельсмана,  
                   Берлін
  

ПЕРЕРВА НА КАВУ

ПАНЕЛЬ IV

Політика може бути іншою! Розмови з активістками 
та активістами, які стали місцевими політиками 

• Юлія Федорова, депутатка міської ради, регіональна 
координаторка Київського Діалогу, Білгород-
Дністровський, Одеська область

• Микола Сюсько, депутат міської ради, Ужгород, 
Закарпатська область

• Сергій Мариничев, депутат Покровської районної 
ради, Кривий Ріг, Дніпропетровська область

• Ірина Славова, депутатка міської ради, Мелітополь, 
Запорізька область

• Андрій Іванченко, депутат міської ради, Кам’янське, 
Дніпропетровська область

Модерація: Беате Апельт,  керівниця проєкту в Україні та Білорусі,  
                    Фонд Фрідріха Науманна за свободу, Київ 

КІНЕЦЬ КОНФЕРЕНЦІЇ

10:30 – 11:00

9:30–10:00

10:00–10:30

РГ 1

РГ 2

13:00–14:30   

11:00–13:00

Листопада
П’ятниця22

14:30–16:00     

16:00–16:30

16:30–18:00

18:00
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АНКА ФЕЛЬДГУЗЕН

Анка Фельдгузен обіймає з липня 2019 року посаду Надзвичай-
ного і Повноважного Посла Федеративної Республіки Німеччи-
на в Україні. Анка народилась у місті Ельмсгорн, Німеччина. В 
1985–1987 роках вона навчалась в Кільському університеті за 
спеціальністю “Політологія, славістика та англістика”. В 1990 
році Анка здобула диплом з політології в Інституті політичних 
досліджень в Парижі. З 1997 по 1998 рік навчалась й здобула 
ступінь магістра міжнародних відносин у Fletcher School, Мед-
форд, США. В 1994–1997 роках Анка Фельдгузен була рефе-
ренткою з питань преси і протоколу в Посольстві Німеччини в 
Україні. В 2001–2002 роках займала посаду референтки коор-
динаційного штабу з питань ЄС у Федеральному міністерстві 
закордонних справ Німеччини. Також працювала постійною за-
ступницею Посла Федеративної Республіки Німеччина на Кубі у 
2002–2005 роках та в Україні у 2009–2015 роках. З 2015 по 2016 
рік Анка Фельдгузен завідувала відділом країн Східної Африки 
Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. До 
призначення Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччини 
в Україні в 2019 році Анка Фельдгузен завідувала відділом ос-
новних питань зовнішньої політики у відомстві Федерального 
президента Німеччини з 2016 по 2019 рік.

ОЛЕКСАНДР СУШКО

Олександр Сушко працює з 2018 року виконавчим директором 
Міжнародного фонду “Відродження”. До того, в 2000–2006 ро-
ках, він працював директором Центру миру, конверсії та зов-
нішньої політики України, а у 2006–2017 роках обіймав посаду 
наукового директора Інституту євроатлантичного співробітни-
цтва. З 2011 по 2017 рік був головою правління Міжнародного 
фонду “Відродження”. Крім того, Олександр Сушко був Націо-
нальним координатором Української національної платформи 
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та 
першим співголовою Платформи громадянського суспільства 
Україна – ЄС. До сфери його інтересів належать європейська 
політика, відносини між Україною та ЄС, шенгенське право 
та його імплікація для східних сусідів ЄС, візова та міграційна 
політика ЄС, управління кордонами, мобільність і міжнародні 
контакти.
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ШТЕФАНІ ШІФФЕР 

Штефані Шіффер є з 2006 року директоркою громадської орга-
нізації “Європейський Обмін” та однією з ініціаторок створення 
проєкту Київський Діалог. Протягом 1992–2006 років працюва-
ла виконавчою директоркою неурядової організації “Німець-
ко-російський обмін” (Deutsch-Russischer Austausch e.V.) у 
Санкт-Петербурзі та Берліні. Штефані вивчала славістику та 
історію Східної Європи в Тюбінґені та Мюнхені. Штефані Шіф-
фер є співзасновницею Форуму громадянського суспільства 
ЄС – Росія та членкинею правління об’єднання “Права людини в 
Білорусі” та “Петербурзького діалогу”. Входить до складу кон-
сультаційної групи фонду Маріон Дьонгоф. До 2016 року була 
членкинею журі при врученні журналістської премії “Вільна 
преса Східної Європи” німецького фонду “Цайт” та фонду Фріт-
та Орда. З 2012 року – членкиня правління “Європейської плат-
форми за демократичні вибори” (EPDE). З моменту заснування 
Київського Діалогу у 2005 році Штефані Шіффер – членкиня 
правління проєкту.

 
РЕБЕККА ГАРМС

Ребекка Гармс – депутатка Європейського парламенту фракції 
“Зелені/Європейський вільний альянс” з 2004 по 2019 рік та ква-
ліфікована садівниця. У 1977 році стала співзасновницею гро-
мадської ініціативи, що виступала проти будівництва центру за-
хоронення атомних відходів у Ґорлебені у нижньосаксонському 
регіоні Вендланд та багато років була членкинею правління цієї 
ініціативи. У 1984 році Ребекка Гармс стала асистенткою Ундіни 
фон Блоттніц в Європейському парламенті. У 1994 році висуну-
ла свою кандидатуру від партії “Союз 90/Зелені” до ландтага у 
федеральній землі Нижня Саксонія, а у 1998 році очолила там 
фракцію. З 1998 по 2015 рік була членкинею політичної ради зем-
лі  Нижня Саксонія від партії “Союз 90/Зелені”. У 2004 році Ре-
бекка Гармс була обрана до Європейського парламенту. З 2009 
по 2016 рік очолювала в Європейському парламенті фракцію 
“Зелені/Європейський вільний альянс”. Головними темами, яки-
ми займається Ребекка, є енергетична та атомна політика, захист 
клімату та зовнішня політика. Протягом 2017–2019 років вона 
обіймала посаду співголови Парламентської асамблеї депутатів 
Європейського парламенту та держав Східного партнерства – 
України, Республіки Молдова, Грузії, Вірменії та Азербайджану 
(EuroNest). У 2014–2019 роках Ребекка Гармс була членкинею 
комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики 
(ITRE), комітету міжнародних відносин (AFET), комітету з питань 
екології, громадської системи здоров’я та безпеки харчових про-
дуктів (ENVI), а також делегацій ЄС – Україна та ЄС – Росія.
 



ВІОЛА ФОН КРАМОН-ТАУБАДЕЛЬ

Віола фон Крамон-Таубадель є депутаткою Європейського 
парламенту фракції “Зелені/Європейський вільний альянс” 
з 2019 року. Вона є членкинею комітету міжнародних відно-
син (AFET), Парламентської асамблеї депутатів Європейсько-
го парламенту та держав Східного партнерства (EuroNest) та 
заступницею голови делегації ЄС – Україна. Крім того, вона 
– членкиня комітету з питань промисловості, досліджень та 
енергетики (ITRE), комітету з питань контролю бюджету та де-
легації ЄС – Росія. З 2009 по 2013 рік Віола фон Крамон-Тауба-
дель була депутаткою Бундестагу від партії “Союз 90/Зелені”. 
Вона працювала тривалий час у місцевій та регіональній полі-
тиці та брала активну участь у громадській діяльності. З 1993 
по 2003 рік була залучена у низку міжнародних проєктів по 
Росії, Білорусі, Україні, Естонії, Польщі та Китаю. У 2014 році 
була головою фонду підтримки “Segler-Vereinigung Seeburger 
See e.V”, у 2015 році – “Sonnenberg-Kreis e.V”. З 2012 року Віола 
фон Крамон-Таубадель – членкиня експертної ради “Європа/
трансатлантичні відносини” у фонді Гайнріха Бьолля.

ЄЛИЗАВЕТА ЯСЬКО

Єлизавета Ясько – народна депутатка України, членки-
ня фракції “Слуга Народу” та Комітету з питань зовнішньої 
політики та міжпарламентського співробітництва, голова 
підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, 
двосторонніх та багатосторонніх відносин, Голова Постійної 
делегації ВРУ в Парламентській асамблеї Ради Європи. Єли-
завета Ясько за освітою політолог, навчалась в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка на філо-
софському факультеті та є першою українкою, яка закінчи-
ла Блаватнік Школу Державного Управління в університеті 
Оксфорд, Великобританія.
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ОЛЕКСІЙ ГАРАНЬ 

Олексій Гарань – науковий директор Фонду “Демократич-
ні ініціативи”, голова правління Школи політичної аналітики, 
професор політології Національного університету “Києво-Мо-
гилянська Академія” (НаУКМА). У 1991–1992 роках декан-орга-
нізатор факультету суспільних наук, у 1993–1994 роках перший 
завідувач кафедрою політології НаУКМА. У 2002 році заснував 
Школу політичної аналітики при НаУКМА. Автор книг “Убити 
дракона: З історії Руху та нових партій України” (1993); “Тран-
сатлантические дебаты: Поворот Западной Европы к разряд-
ке и позиция США” (1990), співредактор книг “Становлення 
владних структур в Україні” (1997), “Українські ліві: між лені-
нізмом і соціал-демократією” (2000), “Политические и эко-
номические преобразования в России и Украине” (Москва, 
2003), “Constructing a Political Nation: Changes in the Attitudes 
of Ukrainians during the War in the Donbas” (2017). Член Гро-
мадської ради при Міністерстві Закордонних Справ Украї-
ни, програми “PONARS-Eurasia” та дорадчої ради журналу 
“Demokratizatsiya. The Journal of Post-Soviet Democratization”.

ЛАРИСА ДЕНИСЕНКО 

Лариса Денисенко – правозахисниця, письменниця, медійниця, 
посланниця з питань толерантності ПРООН в Україні. З 2014 
є головою Відкритої Громадської платформи розвитку укра-
їнської системи безоплатної правової допомоги. Феміністка, 
є офіційним обличчям кампаній проти дискримінації та до-
машнього насильства. Авторка та ведуча циклу програм “Ген 
справедливості” на Громадському радіо. Авторка книжок “Про 
нас. Проти насильства”, “Я і КонституціЯ” та інших. Займається 
кураторством проєктів, пов’язаних із інституційними реформа-
ми правосуддя, а також розробляє освітні програми для дітей 
та вчительства, спрямовані на просвітництво в сфері прав лю-
дини і свобод. З 2017 року Лариса Денисенко членкиня прав-
ління Міжнародного фонду “Відродження”. З 2018 року – член-
киня правління та ведуча Громадського радіо. Співзасновниця 
Всеукраїнської асоціації жінок-юристок Юрфем. Заступниця 
голови Наглядової ради Українського інституту книги. Членки-
ня Наглядової ради ГО Центр Громадянських Свобод, правлін-
ня PEN Україна та капітули Премії імені Ґеоргія Ґонґадзе. З 2017 
року – членкиня Міжвідомчої координаційної ради з питань 
правосуддя щодо неповнолітніх з 2017 року, Піклувальної ради 
Української Асоціації Міжнародного Права з 2017 року та Наці-
ональної Ради з питань антикорупційної політики з 2019 року.



ВІТАЛІЙ БЕЗГІН 

Віталій Безгін – народний депутат України від політичної пар-
тії “Слуга Народу”, Голова підкомітету з питань адміністратив-
но-територіального устрою, Комітету Верховної Ради України 
з питань організації державної влади, місцевого самовряду-
вання, регіонального розвитку та містобудування. Експерт з 
питань місцевого самоврядування. Віталій Безгін закінчив Ки-
ївський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана, факультет міжнародної економіки і менеджменту. 
Працював у сфері реклами, дизайну та комунікацій.

ЯРОСЛАВ ЮРЧИШИН

Ярослав Юрчишин є народним депутатом України, членом 
партії “Голос“. Перед обранням у Верховну Раду обіймав по-
саду виконавчого директора Transparency International Укра-
їна. У 2014–2016 роках був менеджером з адвокації коаліції 
громадських організацій Реанімаційний Пакет Реформ. У 2014 
році – радник Секретаря Ради національної безпеки та обо-
рони України. Член Ради громадського контролю при НАБУ 
(2016–2017), член конкурсної комісії з обрання прокурорів 
Спеціальної антикорупційної прокуратури, член конкурсної 
комісії з обрання голови Національного агентства України з 
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержа-
ними від корупційних та інших злочинів, член робочої групи 
Плану законодавчого забезпечення реформ при голові ВРУ. 
З 2001 року член Пласту – Національної скаутської організації 
України.
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ЮЛІЯ МОСТОВА

Юлія Мостова – українська журналістка, головна редакторка 
тижневика “Дзеркало тижня”. Мостова навчалась на спеціаль-
ності “Журналістика” в Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка. З серпня 1991 по 1992 рік вона працю-
вала в газеті “Київський вісник” політичним аналітиком між-
народного відділу. У 1992–1995 роках Юлія Мостова обіймала 
посаду оглядача в Україні від AFP, Франція. З 1992 по 1994 рік 
працювала міжнародною оглядачкою у газеті “Київські Відомо-
сті”. З 1994 по 2011 рік була заступницею головного редактора 
та редакторкою відділу політики газети “Дзеркало тижня”. З 
січня 2011 року обіймає посаду головної редакторки тижневи-
ка “Дзеркало тижня”. Вона спеціалізується на питаннях вну-
трішньої та зовнішньої політики. Мостова є переможницею 
Національної програми “Людина року” у номінації “Журналіст 
року” та лауреаткою премії Фонду Буцеріуса.

МАРІЛУЇЗЕ БЕК

Марілуїзе Бек – директорка відділу Східної Європи Центру лі-
беральної сучасності, з 1983 по 2017 рік – депутатка Бундеста-
гу, членкиня фракції “Союз 90/Зелені”. Вона спеціалізується на 
зовнішній політиці з основним фокусом на Східній та Південній 
Європі. У 1983 році стає спікеркою першої “зеленої” фракції 
Бундестагу, з 2005 року Марілуїзе Бек – членкиня комітету за-
кордонних справ. У “червоно-зеленому” уряді вона працюва-
ла на посаді вповноваженої у справах міграції, а також пар-
ламентського держсекретаря в Міністерстві праці. Крім того, 
була делегаткою Парламентської асамблеї Ради Європи, де 
входила до фракції Альянс лібералів і демократів за Європу” 
(ALDE). Марілуїзе Бек є членкинею правління “Петербурзького 
діалогу”. Паралельно до своєї політичної діяльності Марілуїзе 
Бек регулярно присвячувала час гуманітарним справам. На-
городжена Кавалерським орденом “За заслуги перед Федера-
тивною Республікою Німеччина”. В 2016 році відзначена “Пре-
мією Рамера за мужність у захисті демократії” Американського 
Єврейського комітету (AJC). Під час сербськобоснійської війни 
заснувала благодійну організацію “Міст надії”, яка реалізувала 
10 мільйонів євро на гуманітарні проєкти.
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ВІЛЬФРІД ЇЛЬҐЕ 

Вільфрід Їльґе – історик з питань Східної Європи, асоційова-
ний працівник Центру Роберта Боша для Центрально-Східної 
Європи, Росії і Центральної Азії Німецького товариства зов-
нішньої політики (DGAP), де перед тим, від 2016 до літа 2018 
року, був співробітником програм. Від початку 2015 року Віль-
фрід Їльґе є науковим співробітником “Центру урядування та 
культури в Європі” університету міста Санкт-Ґаллен. Основні 
напрямки його наукової діяльності: сучасна історія, внутрішня 
та зовнішня політика України та Росії, зокрема, проблеми фор-
мування нації та культури пам’яті в Україні, аналіз конфлікту 
між Росією і Україною, ситуація на Донбасі, процеси реформ 
в Україні після Майдану, а також вивчення течій російського 
націоналізму, геополітичної, нео-слов’янофільської концепцій, 
концепції політичної ідентичності у пострадянській Росії. Як 
науковий співробітник “Гуманітарно-наукового центру історії 
і культури Східно-Центральної Європи” (GWZO) Лейпцизько-
го університету, у 2001–2010 роках вивчав питання сучасної 
історії і формування нації у пострадянській Україні. Вільфрід 
Їльґе входить до різних експертних груп і форматів, присвяче-
них Україні і Росії, зокрема, є членом платформи громадських 
організацій “CivilM+”, мета якої – мирне вирішення збройного 
конфлікту у Східній Україні. Він є також членом стратегічної 
групи “Ключові держави” проєкту “Стратегії для сусідів ЄС” 
фонду Бертельсманна. Від 2005 року є членом правління про-
єкту Київський Діалог. Багато років жив і провадив наукову 
діяльність в Україні і Росії, консультує депутатів Бундестагу з 
питань України.

ОЛЕГ ДУКАС 

Олег Дукас – радник міського голови міста Дрогобич з гумані-
тарних питань, громадський активіст, очільник громадської ор-
ганізації “Український молодіжний прорив” у 2012–2019 роках. 
У 2005 році закінчив Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка та отримав ступінь магістра пе-
дагогічної освіти, викладача математики та вчителя англійської 
мови. З вересня 2005 року по травень 2016 року працював 
вчителем англійської мови. Протягом 2007–2015 років працю-
вав приватним підприємцем у сфері реклами та маркетингу. В 
грудні 2015 року був призначений заступником міського голо-
ви Дрогобича з гуманітарних та соціальних питань. З грудня 
2016 року працює радником міського голови міста Дрогоби-
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ча з гуманітарних питань. У 2016 році став одним з ініціаторів 
створення Туристично-інформаційного центру міста Дрогобич 
та брендування міста. У 2017 році спільно з “Інститутом міста 
Дрогобича” працював над запровадженням громадського бю-
джета та конкурсу соціально-культурних проєктів для гро-
мадських організацій. У 2017 році був одним із координаторів 
проєктів із залучення громадськості до проєктування міських 
парків, які втілюються в життя та є підґрунтям для внесення в 
оновлений Статут міста норми про обов’язковість консульту-
вання з громадою при проєктуванні громадського простору. 
У 2018 році став одним із ініціаторів створення Молодіжного 
простору Дрогобича. У 2018 році став одним із творців ініціа-
тиви зі збереження Дрогобицької солеварні та одним із ініціа-
торів створення громадської концепції її ревіталізації. 

ДІНА ГЛАЗУНОВА

Діна Глазунова – громадська активістка, директорка благодій-
ної організації “Фонд розвитку Чигиринщини” та засновниця 
вільного простору для дітей та молоді “ХАТА-ХАБ”. Народи-
лась у місті Сміла Черкаської області. У 1986–1990 роках навча-
лась у Корсунь-Шевченківському педагогічному училищі та у 
1990–1993 роках в Уманському педагогічному університеті, за 
освітою – педагог початкових класів. Після навчання працю-
вала у школі з 1993 по 1998 рік. З 2000 року почала займатись 
громадською діяльністю та соціальною роботою. У 2003 році 
очолила смілянський благодійний фонд “Манасія”, а у 2009 
році разом з родиною переїхала до міста Чигирин (зараз Чи-
гиринська ОТГ, Черкаської області), де живе і працює в гро-
мадському секторі. Наразі працює директоркою благодійної 
організації “Фонд розвитку Чигиринщини”. Активно займаєть-
ся проєктною та підприємницькою діяльністю.

ОЛЕКСАНДР ФЕДІЄНКО 

Олександр Федієнко – народний депутат України, член депу-
татської фракції політичної партії “Слуга Народу”. Заступник 
голови Комітету з питань цифрової трансформації, голова під-
комітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій 
та смарт-інфраструктури. У 1998 році закінчив Київський Полі-
технічний інститут за спеціальністю “Конструювання і техноло-
гія радіоелектронних засобів”. У 2005 році отримав кваліфіка-
цію “Організація комплексної безпеки об’єктів інформаційної 
діяльності” в Національному авіаційному університеті України. 
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З 1994 року працював в державному підприємстві “Глобал 
Юкрейн”. У 2005 році Олександр Федієнко очолив компанію 
“ІМК” – лідера по Києву та області з питань впровадження 
новітніх бездротових технологій. В 2009 році під його керів-
ництвом в Україні вийшло перше галузеве видання – журнал 
“Wireless Ukraine”. Окрім основної діяльності Олександр Феді-
єнко є з 2009 року членом правління, а з 2015 року – головою 
правління Інтернет Асоціації України, головою радіокомітету 
Інтернет Асоціації України, членом комісії УСПП з питань науки 
та технологій, заступником голови громадської ради при Ад-
міністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, членом громадських рад при НКРЗІ, при 
Державному комітету України з питань телебачення і радіо-
мовлення та при КМДА. З 2015 року – член громадської ради 
при Міністерстві оборони України. 

СЕРГІЙ КАРЕЛІН

Сергій Карелін – координатор компоненту “Е-демократія” 
швейцарсько-української програми міжнародної технічної до-
помоги “EGAP”, аспірант Інституту економіко-правових дослі-
джень НАНУ. Сергій є автором публікацій на тему “Вплив ІКТ 
на розвиток регіонів” та архітектором електронних платформ, 
однією з яких є “Єдина платформа електронної демократії”. 

ОЛЬГА АЛТУНІНА

Ольга Алтуніна – юристка, кандидатка юридичних наук, депу-
татка Слов’янської міської ради та регіональна координатор-
ка Київського Діалогу в місті Слов’янськ з 2017 року. Близько 
13 років працювала на керівних посадах на державній службі. 
Протягом останніх 8 років працює доценткою кафедри права 
Донбаського інституту техніки та менеджменту. Викладає адмі-
ністративне право, господарське право, земельне право. Про-
тягом 7 років очолювала приватне підприємство, основним 
видом діяльності якого були геодезія та картографія. З 2015 
року Ольга Алтуніна є депутаткою Слов’янської міської ради 
від партії “Самопоміч”. Припинивши махінації міської влади 
щодо незаконного розпорядження землею, ініціювала запро-
вадження земельних аукціонів. За ініціативою Ольги Алтуніної 
утворено тимчасову контрольну комісію щодо розпорядження 
об’єктами комунальної власності міста. Спільно з USAID у мі-
сті Слов’янськ нею реалізовано проєкт “Відкрита влада. Про-
зоре місто”, який спрямований на подальший розвиток у місті 
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Слов’янськ громадянського суспільства та місцевого самовря-
дування. Ольга Алтуніна у 2016 році обрана головою громад-
ської організації “Центр громадянських ініціатив Донбас”. 

ВОЛОДИМИР КОНДЗЬОЛКА

Володимир Кондзьолка – директор комунальної установи “Ін-
ститут міста Дрогобича”. До його напрямків діяльності нале-
жить управління проєктами, зокрема, впровадження нових 
стратегічних напрямків сталого розвитку Дрогобича, які спи-
раються на стандарти ISO та інструменти Smart City. Володи-
мир Кондзьолка є засновником проєкту “Розумна громада” та 
експертом Центру розвитку Інновацій.

СТАНІСЛАВ БЕЗУШКО 

Станіслав Безушко – регіональний координатор Київського Ді-
алогу у місті Львів. У 2011 році закінчив Львівський національ-
ний університет імені Івана Франка за спеціальністю магістр 
архівознавства, архівіст, історик та вчитель історії. З 2011 по 
2012 рік проходив строкову службу в Збройних силах України. 
В жовтні 2012 року розпочав працювати в управлінні внутріш-
ньої політики Львівської ОДА. Протягом 2013–2017 років був 
начальником відділу комунікацій з громадськістю. Став одним 
з ініціаторів запровадження відкритого конкурсу проєктів для 
громадських організацій Львівщини, щорічного звітування ор-
ганізацій за отримані кошти з обласного бюджету, навчання 
для громадських активістів та державних службовців в Укра-
їнському католицькому університеті. Протягом 2015–2016 років 
служив у Національній гвардії України та виконував завдання 
у зоні проведення Антитерористичної операції у Донецькій 
та Луганській областях. В 2017 році працював менеджером з 
комунікацій навчально-пізнавального проєкту Кампус “Гости-
нець” на громадських засадах. На добровільних засадах кон-
сультує малі громадські організації та проєкти молоді та вете-
ранів у питаннях комунікації з органами влади та ЗМІ.
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ГАННА БОНДАР

Ганна Бондар – народна депутатка України, фракція “Слуга 
Народу”. За освітою архітекторка та мистецтвознавиця. Наразі 
є аспіранткою кафедри містобудування та архітектури Націо-
нального авіаційного університету. Ганна – членкиня Комітету 
з питань організації державної влади, місцевого самоврядуван-
ня, регіонального розвитку та містобудування. З 2019 року – 
генеральна директорка Директорату технічного регулювання 
у будівництві Міністерства регіонального розвитку, будівниц-
тва та житлово-комунального господарства України. З 2015 
до 2017 рік працювала виконуючою обов’язки та заступницею 
директора Департаменту – начальницею управління ландшаф-
тної архітектури, комплексного благоустрою департаменту мі-
стобудування та архітектури КМДА. В 2013–2015 роках Ганна 
Бондар обіймала посаду керівниці відділу ландшафтної архі-
тектури та художнього оформлення департаменту містобу-
дування та архітектури КМДА. До цього впродовж 2011–2013 
років керувала Управлінням реновації вуличного простору/
комунальною організацією “Інститут Генерального плану міста 
Києва”. Має почесне звання Заслужений архітектор України. 

Ганна Бондар була кураторкою фестивалю міських проєктів 
“PRO місто”, конкурсу меморіалу Небесної сотні “Територія 
гідності”, реконструкції Контрактової площі, програми паспор-
тизації вулиць Києва, організаторка дитячої студії розвитку 
просторового мислення “Майстерня твого простору”, коорди-
нувала архітектурні конкурси та навчально-проєктні семіна-
ри. Ганна Бондар – авторка книги “Архітектурні конкурси та 
конкурси розвитку територій: демократія в дії” та досліджень в 
сфері міського розвитку та містобудування. 

ІРІС ҐЛЯЙХМАНН

Iріс вивчала архітектуру та містобудування в Штутгарті та Лон-
доні, працювала у Німеччині, Великобританії та Японії. З 2002 
по 2009 рік вона працювала директоркою, згодом керівною 
партнеркою в управлінні міськими ресурсами та екологічно-
го планування в місті Дрезден. У 2009–2015 роках вона була 
директоркою українсько-німецького проєкту “Муніципальний 
розвиток та реабілітація Старого міста Львів” у рамках Ні-
мецького товариства з міжнародного розвитку (GIZ) у Львові. 
З 2016 року Ґляйхманн працює в управлінні розвитку міста у 
Дрездені. Працюючи консультанткою міст, міністерств та для 
GIZ у сфері розвитку міст та місцевого самоврядування, вона 
перебувала в Німеччині, Індії та Україні.



1 5-ТA Р ІЧ Н A КО Н Ф Е Р Е Н Ц І Я.  К И Ї В

ІВАН ВЕРБИЦЬКИЙ

Іван Вербицький – директор Аналітичного центру “CEDOS” 
з 2019 року. До цього працював у “CEDOS” керівником про-
єктів і аналітиком у сферах розвитку міст, міських політик і 
громадської участі у прийнятті рішень. Співавтор масово-
го онлайн-курсу “Урбаністика: сучасне місто” на платформі 
Prometheus. Редактор української урбаністичної платформи 
Mistosite, а також співавтор програми “Неспальний район” 
на Urban Space Radio. Організатор двох сесій стратегуван-
ня українського урбаністичного руху і куратор Українського 
урбаністичного форуму – щорічного заходу для знайомств, 
мережування, навчання та обміну досвідом активісток, акти-
вістів, професіоналок і професіоналів, які займаються розвит-
ком міст в Україні.

ДАР’Я ФРИЧ-АЛЧІНА

Дар’я Фрич-Алчіна – регіональна координаторка проєкту Київ-
ський Діалог у Миколаївській області з 2017 року, співзасновни-
ця культурно-освітньої Платформи MY ART. В рамках плат-
форми було реалізовано проєкти з популяризації мистецтва 
у Миколаєві, зокрема фестиваль Mykolaiv Art Week (2018) та 
“Дні сучасного мистецтва” (2019), а також у співпраці з Агенці-
єю розвитку Миколаєва та підтримки програми Culture Bridges, 
було відреставровано літній майданчик будинку культури “Бу-
динок офіцерів флоту” та протягом літніх місяців 2019 року 
проведено більше 30 відкритих заходів для громади Миколає-
ва. В рамках роботи у Комунальній установі “Агенція розвитку 
Миколаєва” у 2016–2017 роках займалась проєктами розвит-
ку громадянського суспільства та освітнім компонентом про-
грам розвитку органів місцевого самоврядування. У 2017–2018 
роках була координаторкою проєкту співпраці International 
Republican Institute та National Endowment for Democracy в Ми-
колаєві “Школа комунікацій” та “Покращення надання послуг 
ЦНАП у Миколаєві”, що був направлений на налагодження від-
носин та комунікації між громадянами та ОСМ. 
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СЕРГІЙ ГУЛЬЧУК 

Сергій Гульчук – регіональний координатор Київського Діало-
гу у місті Харків з 2019 року. Сергій працював у Харківській 
обласній державній адміністрації у департаменті економіки та 
міжнародних відносин у 2011–2012 роках та у 2012–2015 роках 
у департаменті з підвищення конкурентоспроможності регіо-
ну. Займався проєктами міжнародної технічної допомоги, ін-
вестиційними та іміджевими проєктами. Сергій Гульчук також 
обіймав посаду асистента проєкту в Східному регіоні Надзви-
чайної програми Європейського Інвестиційного Банку з відбу-
дови Сходу України та працював комунікаційним менеджером 
Харківської реформаторської коаліції.

МАКСИМ КОЛЄСНИКОВ

Максим Колєсников – політичний консультант, менеджер вибор-
чих кампаній, тренер навчальних політичних програм FNF, MRI, 
NDI. У 2016–2018 роках працював проєктним менеджером Фонду 
Фрідріха Науманна за Свободу в Україні. Професійною діяльніс-
тю у політиці займається з 2009 року. Максим був залучений до 
проведення більше 10 національних і місцевих виборчих кампа-
ній, розбудови декількох всеукраїнських партій та провів більше 
100 тренінгів та навчань для політиків різного рівня.

РОМАН ЛОЗИНСЬКИЙ

Роман Лозинський – народний депутат України, член фракції 
“Голос”, політолог, громадський активіст, тріатлет. Перший 
заступник голови Комітету з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування. Був координатором Школи молодої еліти у 
Львові. З березня 2018 до 2019 року обіймав посаду голови 
“Української Галицької партії”. У 2016 році стажувався у ка-
надському парламенті. Закінчив Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка за спеціальністю “Політологія”. 
Роман Лозинський також вивчав публічне управління в Школі 
адміністрування Українського католицького університету. Він 
закінчив “Вищу політичну школу”, організовану Центром по-
літичних студій та аналітики, а також програму для майбутніх 
депутатів місцевих рад “Політичні студії” від Інституту лідер-
ства та управління. Роман є членом “Пласту” та громадської 
організації “Бігова Україна”.
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РЕҐІНА БООС

Реґіна Боос – депутатка міської ради міста Обергаузен, Північ-
ний Рейн-Вестфалія. Навчалась на лікаря-окуліста в Обергау-
зені, у 1986–1988 роках вчилась за спеціальністю “Офтальмоло-
гія” в Мюнхені. З 1981 року – членкиня “Вільної демократичної 
партії” (ВДП), неодноразово висувала свою кандидатуру від 
“Вільної демократичної партії” (ВДП) на місцевих виборах у ви-
борчому окрузі за місцем проживання, була головою асоціації 
органів місцевого самоврядування району Альт-Обергаузен 
та заступницею голови в районному управлінні. У 2006–2018 
роках була районною головою в Обергаузені, а з 2018 року – 
віце-головою фракції ВДП в Рейнландській регіональній раді 
в якості уповноваженої громадянки та з 2006 року речницею 
комітету з питань соціальної інклюзії. З 2004 року Реґіна Боос 
обіймає посаду голови ВДП у раді міста Обергаузен та балоту-
валася на посаду міського голови на місцевих виборах. З того 
часу і до сьогодні є депутаткою міської ради. До її політичних 
пріоритетів належать шкільна та молодіжна політика, соціаль-
на інклюзія та розвиток міста.

МАКСИМ БОРОДІН

Максим Бородін – громадський активіст, політик, приватний 
підприємець, голова фракції “Сила людей” у Маріупольській 
міській раді. Закінчив Маріупольський гуманітарний інститут 
за спеціальністю “Правознавство”. Близько 15 років працював 
над розвитком власного бізнесу, з 2012 року активно займа-
ється громадською діяльністю. У 2012 році Максим Бородін 
організував перший масштабний еко-протест “Дайте кисню!”, 
який згодом переріс у екологічну групу. Також він працював 
головним координатором проєкта “Зроби Україну чистою” 
та був одним з головних організаторів найбільш масштабно-
го екологічного протесту в Україні “Стоп смог!”. З січня 2014 
року став головою новоствореної громадської організації 
“Ініціативна група Разом!”, яка у 2014 році однією з перших 
надала допомогу постраждалим після обстрілів житлового 
масиву “Східний” у місті Маріуполь. З вересня 2015 року Мак-
сим Бородін очолив Маріупольську організацію політичної 
партії “Сила людей”, метою якої був прохід до Маріупольської 
міської ради. В результаті партія “Сила людей” зайняла друге 
місце, набравши близько 8,9 % відсотків голосів. Максим Бо-
родін також був кандидатом на посаду міського голови міста 
Маріуполя та зайняв 3-е місце. З 2016 року він очолює фрак-
цію “Сила людей” у Маріупольській міській раді. 
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ВІТАЛІЙ ЗАГАЙНИЙ

Віталій Загайний – голова правління Центру громадянських 
ініціатив (ЦЕГРІН), експерт з розвитку місцевих громад, фахі-
вець з організації виборчих кампаній, ініціатор проєкту “Захід-
на Школа Самоврядування”, координатор проєкту “Мережа 
вільних місцевих політиків”, засновник “Спільноти ЦЕГРІН”. 
В минулому – депутат Львівської міської ради, голова депу-
татської групи, член колегії Львівської міської ради, керівник 
комунального підприємства, директор Центру досліджень 
місцевого самоврядування та заступник голови Львівського 
регіонального відділення Асоціації міст України. В якості екс-
перта багаторазово залучався неурядовими організаціями, 
регіональними та місцевими органами публічної влади та між-
народними організаціями такими як Німецьке товариство з 
міжнародного співробітництва (GIZ), ПРООН (UNDP) та Фонд 
Фрідріха Науманна (FNS).

МІРІАМ КОСМЕЛЬ

Міріам Космель – старша експертка з питань Східної Європи 
у Фонді Бертельсманна в проєкті “Стратегії для країн-сусідів 
Європейського Союзу” в рамках програми “Майбутнє Євро-
пи”. З 2012 по 2017 була керівницею проєктного офісу Фонду 
Фрідріха Науманна за Свободу в Україні та Білорусі. До цьо-
го впродовж 9 років керувала проєктами у Німецькому то-
варистві міжнародного співробітництва (GIZ) в Німеччині, де 
працювала над здійсненням реформ у правовій та юридичній 
сфері в Центральній та Південно-Східній Європі та Централь-
ній Азії. Міріам також працювала в представництві Deutsche 
Bank у Москві на посаді асистентки директора та референтки 
з питань верховенства права в Бюро з демократичних інсти-
тутів та прав людини ОБСЄ у Варшаві. Експертка, працювала 
над програмами та проєктами Європейської Комісії, юридич-
ної фірми та Європейського Парламенту в Брюсселі. Вона 
навчалася у Фрайбурзі, працювала в окружному суді міста 
Дюссельдорф у Німеччині, отримала диплом магістра еконо-
мічного та публічного міжнародного права в Утрехтському 
університеті у Нідерландах.
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ЮЛІЯ ФЕДОРОВА

Юлія Федорова – депутатка Білгород-Дністровської міської 
ради, регіональна координаторка проєкту Київський Діалог в 
Одеській області з 2019 року. Юлія має багаторічний досвід ро-
боти у приватному бізнесі. Протягом 2016–2017 років працюва-
ла керівницею відділу інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю Білгород-Дністровської міської ради, де за-
ймалась розробкою та запуском офіційного сайту міста. Під її 
керівництвом було запущено інформаційну систему “Розумне 
місто”, впроваджено інструменти участі громади та електро-
нної демократії: бюджет участі, електронні петиції, бюджетний 
регламент. Юлія є експерткою з впровадження бюджету уча-
сті та тренеркою національної мережі з відкритих даних та з 
питань взаємодії громади з владою. З кінця 2017 року Юлія є 
головою громадської організації Центр громадянських ініціа-
тив “ТІРА”. У 2018 році реалізувала 2 успішних проєкта: “Під-
вищення прозорості міста Білгорода-Дністровського” у рамках 
програми “Розбудова прозорості в містах України”, та була ор-
ганізаторкою проєкту “Місцева школа самоврядування” в Біл-
городі-Дністровському. 

МИКОЛА СЮСЬКО

Микола Сюсько – викладач, депутат Ужгородської міської 
ради, голова комісії з питань законності, регламенту та депу-
татської етики. Основними напрямками депутатської діяльності 
Миколи є підвищення прозорості та публічності міської ради, 
написання та реалізація стратегії розвитку Ужгорода, впрова-
дження систем громадського бюджету, “відкритого бюджету” 
та електронних петицій. Ініціював запровадження комунально-
го транспорту та електронного квитка в Ужгороді, розробив 
положення про звітування КП у місті. Ініціатор запровадження 
конкурсу проєктів для молоді в місті Ужгород та Баранинській 
ОТГ. З травня 2017 року Микола працює радником з питань 
регіонального розвитку Закарпатського ВП ЦРМС. Основ-
ні напрямки його діяльності: експертний супровід розробки 
стратегії розвитку регіону та ОТГ, допомога та консультації з 
розробки проєктів розвитку, місцевого економічного та регіо-
нального розвитку, впровадження децентралізаційної рефор-
ми в регіоні. Протягом останніх п’яти років очолює громадян-
ську організацію “Простір молоді”. Основна її мета – активізація 
молоді регіону. Організації вдалося реалізувати ряд проєктів, 
зокрема: молодіжні форуми “Безоплатна правова допомога для 
гірських громад Великоберезнянщини”, проєкт “InterExchange” 
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в рамках “Meet up: Deutsch-Ukrainische Jugendbegegnungen. Ні-
мецько-Українські зустрічі”. На даний момент “Простір молоді” 
є партнером Київського Діалогу в Закарпатській області. 

СЕРГІЙ МАРИНИЧЕВ

Сергій Мариничев – депутат Покровської ради у місті Кривий 
Ріг від партії “Сила Людей” та голова Покровського районного 
осередку партії “Сила Людей” в місті Кривий Ріг; магістр з інже-
нерної механіки. У 2014 році став членом “Об’єднання Відпові-
дальних Громадян”, а у 2015 році – депутатом Покровської ради 
у місті Кривий Ріг від партії “Сила Людей”. Основні напрямки 
роботи: екологія, інфраструктура, громадський простір, покра-
щення умов проживання в рідному мікрорайоні з більше ніж 40 
000 мешканцями, забезпечення гендерної рівності. Сергій Ма-
риничев є засновником та модератором координаційної групи 
у facebook, яка нараховує вже майже 5000 мешканців. Був ор-
ганізатором написання екологічної програми політичної партії 
“Сила Людей”. Сергій закінчив “Democratic Study Centre” та ре-
алізував проєкт “Відкритий Інноваційний Навчальний Інтернет 
Клас”, який є навчальною програмою для жінок 45+. Пройшов 
навчання за темою “Міграція” в Академії IAF у Гуммерсбасі. Піс-
ля декретної відпустки продовжує працювати в ІТ компанії.

ІРИНА СЛАВОВА

Ірина Славова – політична і громадська діячка, тренерка, де-
путатка Мелітопольської міської ради. У 2016–2017 роках пра-
цювала головою Мелітопольської організації політичної партії 
“Сила людей”, з 2017 року – координаторка національного про-
єкту “Депутатський клуб ПП Сила Людей”, з 2018 року – голова 
Запорізької обласної організації політичної партії “Сила лю-
дей”. У 2019 році була кандидаткою у народні депутати України 
від партії “Сила людей” під №8. З 2015 року Ірина Славова є го-
ловою громадської організації “Центр громадянських ініціатив 
ТАВРІЯ”, а також співзасновницею та головою всеукраїнської 
організації “Українська жіноча демократична мережа”. Член-
киня робочої групи з розвитку молодіжних центрів в Україні 
при Міністерстві молоді та спорту. Ірина Славова є регіональ-
ною представницею в Запорізькій області та координаторкою 
спільноти “Центр Громадянських Ініціатив” (ЦЕГРІН), а також 
тренерка з гендерного мейнстримінгу Національного Демо-
кратичного Інституту Міжнародних Відносин.



АНДРІЙ ІВАНЧЕНКО

Андрій Іванченко – депутат Кам’янської міської ради, керівник 
відділу маркетингу та збуту ТОВ “МСС Україна” в місті Кам’ян-
ське. З 2013 року бере участь у діяльності громадської організа-
ції “Автомайдан Дніпродзержинськ” та допомагає волонтерам 
у забезпеченні воїнів АТО та ООС. У 2014 році брав активну 
участь в парламентських виборах спільно з об’єднанням “Са-
мопоміч”, а наступного року вступив до партії “Громадський 
рух Народний Контроль”, та був обраний депутатом в органи 
міської ради. З часу обрання депутатом Кам’янської міської ради 
забезпечив функціонування ефективного громадського центру 
спротиву протизаконним діям газорозподільному підприємству 
та захисту прав споживачів у взаємовідносинах ПАТ “Дніпро-
петровськгаз”. В грудні 2016 року вийшов із фракції “Народний 
контроль” у міській раді у зв’язку з порушенням членами фракції 
передвиборчих обіцянок. По теперішній час Андрій Іванченко 
– позафракційний. На постійній основі співпрацює з “Центром 
громадських ініціатив”, “Мережею вільних місцевих політиків”, а 
з 2017 року – є членом партії “Сила Людей”. З 2016 року член ГО 
“Сила громади міста Кам’янське”. Спільно з громадською орга-
нізацією та активними мешканцями міста Андрій Іванченко лобі-
ював прийняття громадського бюджету в місті Кам’янське, про-
грами розвитку ОСББ, програми прозорості дій міської влади та 
інших важливих програм. У 2018 році у співпраці з Київським Ді-
алогом для підняття рівня обізнаності та відповідальності меш-
канців на виборах було розроблено та проведено ряд освітніх 
заходів “Арифметика відповідальності”.

БЕАТЕ АПЕЛЬТ

Беате Апельт – керівниця Фонду Фрідріха Науманна за Свобо-
ду в Україні та Білорусі. З 2013 року працювала у фонді рефе-
ренткою з питань Південно-Східної та Східної Європи, а з 2015 
року – керівницею відділу Південно-Східної та Східної Європи, 
а також Північної Африки та Близького Сходу. Вивчала схід-
ноєвропейські студії, політологію та англійську мову у Вільно-
му університеті Берліна. Після закінчення університету стала 
науковою працівницею в Інституті Східноєвропейських студій 
Вільного університету Берліна та викладала політику у Східній 
Європі та Центральній Азії, а також почала працювати голов-
ною менеджеркою з управління в Центрі глобальної політики. В 
співпраці з Німецьким товариством східноєвропейських студій 
(DGO) розробила концепцію та організувала “Зустрічі молодих 
експертів з питань Східної Європи”, у 2010–2011 роках Беате Апе-
льт була членкинею німецького відділення товариства “Меморі-
ал” (Memorial Deutschland e.V.). З 2015 по 2017 рік організовувала 
вдома майданчик для зустрічей, ініціювала проєкт зі спонсорства 
та опіки для біженців та залучалася до індивідуальної допомоги.
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Зільке Гюпер
Керівниця проєкту
ГО “Європейський обмін”
Erkelenzdamm 59, 10999 Берлін
hueper@european-exchange.org

Тетяна Лопащук
Керівниця проєкту
Міжнародний фонд "Відродження"
Січових Стрільців, 46, 04053 Київ
lopashchuk@irf.ua

Конференція організовується в рамках проєкту «Об'єднана 
мережа міст у восьми регіонах України задля підтримки 
місцевих реформ», який реалізується Київським Діалогом за 
підтримки Федерального міністерства закордонних справ 
Німеччини.
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