"Слова
важливі для
прав та права"

ХРИСТИНА КІТ
Кандидатка юридичних наук,
адвокатка, правозахисниця, голова
Асоціації жінок-юристок України
"ЮрФем"

Випускниця юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка. У 2015 році захистила
кандидатську дисертацію. Працювала викладачкою
адміністративного та фінансового права.
Більше десяти років працює у сфері захисту прав жінок.
Працювала юристкою ГО "Центр "Жіночі перспективи".
Співавторка навчальних курсів, методичних рекомендацій та
досліджень.
Авторка 13 наукових праць, випускниця міжнародних програм що
стосуються захисту прав людини.

HRYSTYNA KIT
Head of NGO Ukrainian Women Lawyers Association “JurFem”,
lawyer, Ph.D. in law.
She completed her studies at the Law Faculty of Lviv Ivan Franko
National University. In 2015 she defended her Ph.D. thesis. She
was a lecturer of administrative and financial law.
For more than ten years Hrystyna has been working in the field
of women’s rights advocacy. From 2008 to 2018 she worked as a
lawyer at the NGO Center for Women’s Perspectives.
She is co-author of the educational courses, researches, and
Guidelines for Lawyers. Also, she is the author of 13 scientific
papers, a graduate of international human rights programs.

ІРИНА СЛАВІНСЬКА
Продюсерка Радіо Культура,
журналістка, радіоведуча,
тренерка, перекладачка

В медіа з 2007 року. Спеціалізується на правозахисній тематиці,
гендерній проблематиці. Ведуча щотижневої радіопередачі "Права
людини понад усе" на Українському радіо та Радіо Культура. Має
великий досвід журналістики та медіаменеджменту з фокусом на
культурній тематиці.
Учасниця та координаторка з гендерних питань (2015-2021)
кампанії проти сексизму в медіа та політиці "Повага", колумністка
сайту povaha.org.ua.

Членкиня Шевченківського комітету. Входить до виконавчої ради
Українського ПЕН та правління Українського жіночого фонду.
Випускниця програми "Цінності та суспільство" Аспен Інституту
Київ (2016 рік). Авторка багатьох книг.

IRYNA SLAVINSKA

Producer of Radio Culture, journalist, radio host, coach,
interpreter, writer. In the media since 2007. She specializes in
human rights issues, gender issues. Host of the weekly radio
program "Human Rights Above All" on Ukrainian Radio and Radio
Culture. She has extensive experience in journalism and media
management with a focus on cultural issues.
Participant, Gender Coordinator (2015-2021) in the campaign
against sexism in the media and politics "Povaha", a columnist for
the site povaha.org.ua.
Member of the Shevchenko Committee. She is a member of the
Executive Board of the Ukrainian PEN and the Board of the
Ukrainian Women's Fund. A graduate of the "Values and Society"
program from the Aspen Institute in Kyiv (2016).

ЛАРИСА ДЕНИСЕНКО
Юристка, правозахисниця,
письменниця, посланниця
толерантності ПРООН "в Україні,
членкиня правління Громадського
радіо", співзасновниця та членкиня
правління "ЮрФем"

Випускниця юридичного факультету Національного Університету
імені Тараса Шевченка. Феміністка, підтримує та є публічним
лицем компаній проти дискримінації, проти цензури.
Членкиня Правління Міжнародного фонду "Відродження". Членкиня
Піклувальної ради Української Асоціації Міжнародного Права.
Членкиня Наглядової Ради Центру Громадянських Свобод.
Заступниця голови Наглядової Ради Українського Інституту Книги.
Членкиня первісної капітули та журі Першої Премії
журналістського новаторства імені Ґеоргія Ґонгадзе.
Медіатренерка.

Має відзнаку Верховного Суду України «За вірність закону».
Письменниця.

LARYSA DENYSENKO

Lawyer, human rights defender, writer, UNDP Ukraine’s Ambassador
for Tolerance, member of the board of Public Radio", co-founder
and member of the board "JurFem"
.
Graduated from the Law Faculty of the National University of
Taras Shevchenko (1995). Feminist. She is the public face of
campaigns against discrimination and censorship. Member of the
Board of the International Renaissance Foundation. Member of the
Board of Trustees of the Ukrainian Association of International
Law. Member of the Supervisory Board of the Center for Civil
Liberties. Deputy Head of the Supervisory Board of the Ukrainian
Institute of Books. Member of the original chapel and jury of the
First Georgiy Gongadze Prize for Journalistic Innovation. Mediatrainer. Has honored by the Supreme Court of Ukraine "For
Faithfulness to the Law".

КАТЕРИНА ЛЕВЧЕНКО
Урядова уповноважена з питань
ґендерної політики. Докторка
юридичних наук, кандидатка
філософських наук, професорка.
Понад 20 років очолювала ГО "Ла
Страда – Україна". Народна депутатка
України 5 скликання
Авторка та ініціаторка законопроектів про вдосконалення
законодавства щодо попередження насильства в сім’ї, посилення
захисту дітей, впровадження ґендерної рівності.
Членкиня Групи експертів Ради Європи з питань протидії торгівлі
людьми (ГРЕТА). Представляла Україну в Комісії з питань
ґендерної рівності Ради Європи. Членкиня Комісії при Президентові
України з питань помилування.Членкиня Наглядової Ради ХНУВС,
вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій в
галузі права.
Експертка Міжнародної організації праці, ОБСЄ, ЮНІФЕМ,
Програми Розвитку ООН, Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ), Ради
Європи, ООН-Жінки, Міжнародної організації з міграції, ЕКПАТ.

KATERYNA LEVCHENKO

Governmental Commissioner for Gender Policy. Ph.D., Professor. For
more than 20 years Kateryna has been the head of the NGO "La
Strada – Ukraine". Deputy of Ukrainian Pairlament of the 5th
convocation, member of the Parliamentary Assembly of the OSCE
(2006-2007).
Kateryna is the author and initiator of improvement laws on
prevention of domestic violence, strengthening of protection
children, the introduction of gender equality. She was a member of
the Council of Europe Group of Experts on Action against
Trafficking in Human Beings (GRETA). She represented Ukraine at
the Council on European Commission on Gender Equality.
She was an expert in the ILO, the OSCE, UNIFEM, the UNDP, the
UNICEF, the Council of Europe, UN-Women, the ECPAT, and others.

КАТЕРИНА ПАВЛІЧЕНКО
Юристка, заступниця Міністра
внутрішніх справ України. Капітан
поліції.

Має юридичну та економічну освіти. Є Головою Правління
громадської організації "Українська асоціація представниць
правоохоронних органів".
У 2015 році Катерина приєдналася до реформованої Національної
поліції і в 2016 році була призначена на посаду заступника
начальника Департаменту патрульної поліції.
Катерина Павліченко була призначена заступницею Міністра
внутрішніх справ України у вересні 2019 року. У Міністерстві
внутрішніх справ України Катерина координує напрямки, що
пов’язані з реалізацією гендерної політики, запобіганням та
протидією домашньому насильству, моніторингом дотримання
прав людини.

KATERYNA PAVLICHENKO

Deputy Minister of Internal Affairs of Ukraine. Police Captain. She
has legal and economic education
She is the Head of the Board of the NGO "Ukrainian Association of
Law Enforcement Representatives". In 2015, Kateryna had joined
the reformed National Police and, in 2016, she was appointed
Deputy Chief of the Patrol Police Department.
Kateryna Pavlichenko was appointed Deputy Minister of Internal
Affairs of Ukraine in September 2019. At the Ministry of Internal
Affairs of Ukraine, Kateryna coordinates areas related to the
implementation of gender policy, prevention and counteraction to
domestic violence, monitoring of human rights.

ГАЛИНА ФЕДЬКОВИЧ
Адвокатка, юристка ГО "Центр
"Жіночі перспективи",
правозахисниця, експертка
з питань запобігання та протидії
домашньому насильству,
співзасновниця ЮрФем

Випускниця фізичного факультету Львівського Національного
університету імені І. Франка (1992) та правничого факультету
Інституту післядипломної освіти Львівського Національного
університету імені І. Франка (1997).
Пройшла навчання у програмі Тренінгового інституту з
міжнародних механізмів захисту прав жінок (2004-2006,
Болгарія) та численних тренінгових програмах з різних аспектів
захисту прав жінок. Головна юристка Громадського об’єднання
"Центр "Жіночі перспективи".
З 2009 року здійснює діяльність як адвокат

HALYNA FEDKOVYCH

advocate, lawyer of the Center "Women’s Perspectives", human
rights defender, an expert on prevention and counteraction to
domestic violence, co-founder of “JurFem”.
Halyna graduated from the Ivan Franko National University of Lviv,
Faculty of Physics of (1992) and the Faculty of Law at (1997).
She studied at the Training Institute for International Mechanisms
for the Defense of Women’s Rights (2004-2006, Bulgaria) and
numerous training programs on various aspects of women’s rights
protection.
Halyna is the main lawyer of the NGO "Center "Women’s
Perspectives". Since 2009 she has been working as a lawyer.

КАТЕРИНА БУСОЛ
Юристка, фахівчиня з
міжнародного гуманітарного та
кримінального права, перехідного
правосуддя, ґендерних питань і
захисту культурних цінностей,
членкиня "ЮрФем".
Національна консультантка ООН-Жінки з питань перехідного
правосуддя та сексуального насильства, пов’язаного зі збройним
конфліктом (СНПК). Також співпрацює з Global Survivors Fund,
ініціативою лауреатів Нобелівської премії миру над дослідженням
потреб потерпілих від СНПК в Україні.
Була аналітикинею Королівського інституту міжнародних відносин
Chatham House. У 2014-2019 рр., як юристка київського офісу Global
Rights Compliance, консультувала українські державні органи та
правозахисні організації щодо найкращих практик притягнення до
відповідальності за міжнародні злочини та щодо взаємодії з
Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Катерина братиме участь у Форумі в особистій якості.

KATERYNA BUSOL

Ukrainian lawyer, specializing in international humanitarian and
criminal law, transitional justice, gender issues, and protection of
cultural values.
Kateryna is currently the UN Women National Adviser on
Transitional Justice and Sexual Violence Related to Armed Conflict.
Kateryna is also collaborating with the Global Survivors Fund to
study the needs of victims SVRAC in Ukraine.
In 2019-2020, Kateryna was an analyst at the Royal Institute of
International Affairs Chatham House. As a lawyer of the Kyiv
office of the Global Rights Compliance, she advised Ukrainian
government agencies on best practices in prosecuting
international crimes and on cooperation with the ICC.
Kateryna will take part in the Forum in her personal capacity.

ЛЮДМИЛА ЧЕРНЯВСЬКА
Координаторка з питань гендерної
політики та судового
адміністрування українськоканадського проєкту підтримки
судової реформи, кандидатка
політичних наук

Понад десять років працювала координаторкою/експерткою з
питань гендерної рівності в українсько-канадських проектах
міжнародної технічної допомоги у сфері верховенства права та
місцевого самоврядування.
Має також досвід експертної роботи у сфері політики: працювала
консультанткою Національного Демократичного Інституту,
координувала діяльність робочої групи з напрацювання
комплексних змін та доповнень до законодавства, що діє при
Підкомітеті з питань гендерної рівності та недискримінації
Верховної Ради України; є членкинею Громадської ради з
гендерних питань при Міжфракційному депутатському об’єднанні
"Рівні можливості" ВРУ.

LIUDMYLA CHERNYAVSKA

Ph.D. in Political Science, Gender Policy and Judicial
Administration Coordinator, Ukrainian-Canadian Project of Support
to Judicial Reform.
She has been a coordinator/expert on gender equality in
Ukrainian-Canadian projects of international technical assistance
in the field of rule of law and local self-governance for over 10
years.
She also has experience of expert work in the field of politics:
worked as a consultant of the NDI, coordinated the activities of
the working group engaged in drafting of the amendments to the
Ukrainian legislation on ensuring equal rights and opportunities
for women and men in the Verkhovna Rada of Ukraine, is a member
of the Public Council on Gender issues under the Deputy
interfraction association "Equal opportunities" of the parlament.

НАДІЯ СТЕФАНІВ
суддя Касаційного
кримінального суду у складі
Верховного Суду, засновниця
та президентка
Всеукраїнської Асоціації
Жінок-Суддів;

Викладачка Національної школи суддів України. Входила в групи
розробників навчальних курсів та тренінгів для суддів "Докази
та доказування в кримінальному процесі", "Особливості розгляду
справ щодо протидії торгівлею людьми", "Антикорупційне
законодавство", "Написання судових рішень у кримінальному та
цивільному судочинстві" та інших в Національній школі суддів
України.
Випускниця міжнародних курсів та навчальних програм з
верховуенства права, прав людини та гендернозумовленого
насильства.

NADIYA STEFANIV

Judge of the Criminal Cassation Court of the Supreme Court.
Founder and President of the NGO of the All-Ukrainian
Association of Women Judges.
Lecturer of the Ukrainian National School of Judges; She was a
member of the training courses and training groups of
developers "Evidence and proving in criminal proceedings",
"Features of anti-trafficking cases", "Anti-corruption
legislation", "Writing judgments in criminal and civil
proceedings" etc at the Ukrainian National School of Judges.
A graduate of the International Course and Training Programs on
the Rule of Law, Democracy, Human Rights, and Gender Violence.

НАТАЛІЯ МОКАРЄВА
Головна спеціалістка відділу
інформаційно-аналітичної роботи
та міжнародного співробітництва
управління забезпечення
діяльності керівництва Державної
судової адміністрації України.
Більше 17 років працює в органах судової влади. Є однією з
посадових осіб ДСАУ, відповідальних за інтегрування гендерного
підходу в діяльність Державної судової адміністрації України. З
2018 року здійснює аналіз гендерного складу апеляційних та
місцевих судів України, Державної судової адміністрації України
та її територіальних управлінь.
Брала участь в розробці проєкту плану заходів з реалізації
Концепції комунікації у сфері гендерної рівності, проєкту
Стратегії ґендерної рівності ДСА України, адвокатуваларозробку
та закріплення на інституційному рівні ДСАУ Положень про
використання гендерно чутливої мови; запобігання та протидію
сексуальним домаганням та іншим формам насильства за
ознакою статі на робочому місці.

NATALIA MOKARIEVA

Chief Specialist of the Analytics and International Cooperation
Division of the SCAU Executive Office, State Court Administration
of Ukraine.
Natalia has worked in the court system for over 17 years.
Today, she is part of the SCAU team responsible for
mainstreaming gender in SCAU operations. Since 2018, she has
been involved in the analysis of the gender composition of the
local and appellate courts, State Court Administration, and its
territorial branches throughout Ukraine. She took part in
drafting the implementation plan for the Gender Equality
Communication Concept and SCAU’s Gender Equality Strategy.

ОЛЕНА ХАРИТОНОВА

Кандидатка юридичних наук,
доцентка кафедри кримінального
права № 1 Національного
юридичного університету імені
Ярослава Мудрого. Експертка ОБСЄ,
програми USAID "Нове правосуддя",
членкиня "ЮрФем".

Спікерка проекту Human Rights House Network. Програмна
координаторка Харківського міжнародного юридичного форуму.
Спеціалізується на дослідженні наукознавчих проблем
кримінального права та методології кримінально-правової
науки, питаннях гендерної рівності, проблематиці гендернообумовленого насильства, ка посбіників та навчальних курсів у
цій сфері.
Блогерка та авторка науково-популярних публікацій. Членкиня
Міжнародної асоціації кримінального права, Всеукраїнської
асоціації кримінального права, Харківського юридичного
товариства

OLENA KHARYTONOVA
Ph.D., Associate Professor, Criminal Law Department n. 1, Yaroslav
Mudryi National Law University. OSCE Expert. Program Expert "New
Justice" in USAID. member of "JuFem".
Speaker of Human Rights House Network.Program Coordinator of
the Kharkiv International Legal Forum.
Olena specializes in criminal law epistemological issues and
methodology of criminal law science, gender equality, genderbased violence, co-author of the manuals, and university courses.
Blogger with experience of publications for professional legal web
resources A Member of the International Association of Penal Law,
Ukrainian Criminal Law Association.

ВІКТОРІЯ КАРПА
Керівниця Центру "ЮрФем: освіта",
юристка, громадська активістка,

Студентка магістратури юридичного факультету ЛНУ ім. Івана
Франка (спеціальність: Права людини та їхнє юридичне
забезпечення). Членкиня правління ГО «Молодіжна
демократична асоціація "ЙОДА", консультантка з права
Освітнього центру з прав людини у Львові.
Протягом 2016-2018 рр. асистентка з семінарів та конференцій
у ELSA Lviv. У 2019 році регіональна координаторка IFES у
проєкті “Молодь не лайкає. Молодь голосує!”. Одна із авторок
та співзасновниць феміністичного шкільного щоденника
“Feminist school planner”.

VIKTORIYA KARPA

Head of the Center "JurFem: Education", lawyer, public activist
Master's student of the Law Faculty of Lviv Ivan Franko National
University (specialty: Human rights and their legal support).
Member of the Board of the NGO "Youth Democratic Association"
YODA ", legal consultant of the Educational Center for Human
Rights in Lviv.
During 2016-2018 she was an assistant at seminars and
conferences at ELSA Lviv. In 2019, the IFES regional coordinator
in the project “Youth does not like. Young people are voting! ”
One of the authors and co-founders of the feminist school diary
"Feminist school planner".

ТЕТЯНА ФУЛЕЙ
Начальниця відділу науковометодичних досліджень проблем
судочинства Національної школи
суддів України, кандидатка
юридичних наук

Має досвід роботи у сфері суддівської освіти понад 15 років: з
2012 року – в НШСУ, у 2003-2011 роках – в Академії суддів
України. Кандидат юридичних наук, авторка понад 100
наукових публікацій, у тому числі низки навчальнометодичних та науково-методичних посібників для суддів,
експертка проектів та Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ
Експертка (з 2006 року) Освітньої програми Ради Європи в
сфері прав людини для професійних юристів (Програми HELP).

TETYANA FULEY
Head of the Department of Scientific-Methodological Research of
Judicial Problems of the Ukrainian National School of Judges.
She has more than 15 years of experience in the field of judicial
education: since 2012 - at the Ukrainian National School of
Judges, in 2003-2011 - at the Ukrainian Academy of Judges. PhD.
in Law, author of more than 100 scientific publications, including
a number of teaching and methodological manuals for judges,
expert of the Council of Europe, EU, OSCE programs and
Expert (since 2006) of the Council of Europe Human Rights
Education Program for Professional Lawyers (HELP Program).

ОЛЬГА ПОЄДИНОК
Кандидатка юридичних наук,
адвокатка, доцентка кафедри
міжнародного права Інституту
міжнародних відносин КНУ ім. Т.
Шевченка, Голова правління Студії
сучасного права, членкиня
"ЮрФем"
Членкиня правління Центру сімейно-правових досліджень
Голова Громадської ради при Державній міграційній службі
України. Як адвокатка та викладачка спеціалізується на темі
громадянства та інших аспектах особистого статусу, правах
мігрантів, міжнародному приватному праві, зокрема на
питаннях міжнародного викрадення дітей, а також досліджує
гендерні питання в міжнародному праві.
Є заступницею голів комітетів Національної асоціації адвокатів
України з міжнародного права та з питань гендерної політики.

OLHA POIEDYNOK
Ph.D. in Law, Lawyer, Associate Professor at the Institute of
International Relations International Law Department of the
Taras Shevchenko National University of Kyiv. Head of the Board
of the Studio of Modern Law. Member of the Board of the Center
for Family Law Research. Head of the Public Council at the State
Migration Service of Ukraine.
As a lawyer and as an associate professor of international law
she specializes in citizenship and other aspects of personal
status issues, migrant rights, private international law,
including international child abduction, and researches gender
issues in international law.
She is the Deputy Chair of the Committees of the Ukrainian
National Bar Association on International Law and Gender Policy.

АНДРІЙ ТКАЧОВ
Юрист та викладач.

Має юридичну та економічну освіту. З 2020 року викладає в
"Академії патрульної поліції".
До 2020 року працював у Національній поліції України:
координував проєкти "ПОЛІНА" (поліція проти насильства),
"Custody records" (система фіксації всіх дій із затриманою
особою), "Шкільний офіцер поліції".
Має досвід роботи у соціальній службі

ANDRIY TKACHOV
Lawyer and lecturer. He has a legal and economic education. He
has been teaching at the “Patrol Police Academy” since 2020.
Until 2020, he worked in the National Police of Ukraine: he
coordinated the projects “POLINA” (police against violence),
“Custody records” (system of recording all actions with a
detainee), “School Police Officer”.
Has experience in social services.

СВІТЛАНА ШУТЕНКО
Юристка, начальниця методичного
відділення "Академії патрульної
поліції", підполковник поліції

Має юридичну та педагогічну освіту. Відповідальна за
дотримання гендерної рівності та розробниця Стратегії
дотримання гендерної рівності в "Академії патрульної поліції".
Раніше працювала викладачкою. Членкиня Української
асоціації представниць правоохоронних органів; Міжнародної
асоціації жінок-поліцейських, брала участь у міжнародних
конференціях. Учасниця робочої групи з підготовки
"Методичних рекомендацій з інтеграції ґендерних підходів в
систему підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони
України".

SVITLANA SHUTENKO
Lawyer, head of the "Patrol Police Academy" methodological
department
She has a legal and pedagogical education. She is responsible for
adhering to gender equality policy at the Patrol Police Academy.
In addition, she is the developer of the Gender Equality Strategy
at the Patrol Police Academy.
She used to work as a lecturer. Member of the Ukrainian
Association of Law Enforcement Representatives; International
Association of Women Policemen, participated in international
conferences. Member of the working group for the preparation
of “Guidelines for the integration of gender approaches into the
system of training for the Ukrainian security and defense
sector”

ВІРА ЛЕВКО
Суддя Дніпровського районного
суду м. Києва (кримінальна
спеціалізація, слідча суддя). З
2016 р. суддя-спікер. Членкиня
"ЮрФем".

Навчалась на юридичному факультеті Львівського національного
університету ім. І. Франка.
Учасниця семінару The Aspen Institute Kyiv, а також конференцій
щодо гендерної рівності у Стокгольмі та Гаазі
З 2017 р. суддя тренер Національної школи суддів України.

VIRA LEVKO
Judge of the Dniprovsky District Court of Kyiv, speaker-judge.
Member of "JurFem".
She graduated from the Ivan Franko National University of Lviv,
Faculty of Law.
Participant in The Aspen Institute Kyiv seminar, and the
conferences on gender equality in Stockholm and The Hague
Since 2017, she has been a professor at the National School of
Judges of Ukraine.

КАТЕРИНА ШУНЕВИЧ
Юристка, членкиня правління
“ЮрФем”, аспірантка кафедри
кримінального процесу та
криміналістики юридичного
факультету Львівського
національного університету імені
Івана Франка
Вивчала право у Болонському університеті (2018) за програмою
Erasmus+ та проходила наукове стажування у Вроцлавському
університеті (2020).
Випускниця та стипендіатка міжнародних програм.Працювала в
Апараті Верховної Ради України (2019). Є слухачкою Жіночого
інституту з прав людини, організованого Болгарським фондом
гендерних досліджень (BGRF), (WHRTI-8), 2020-2022.
Сьогодні очолює Аналітичний Центр ЮрФем, а також працює як
представниця від України у міжнародному регіональному проекті
Європейського Союзу та Ради Європи в рамках Партнерства для
“Strengthening the profession of lawyer in line with European
standards”.

KATERYNA SHUNEVYCH

Lawyer, a member of the board of “JurFem”, a Ph.D. student at the
Ivan Franko National University of Lviv (Faculty of Law). She
studied law at the University of Bologna (2018) as a part of the
Erasmus + program and completed a research internship at the
University of Wroclaw (2020).
Graduated several international educational and scholarship
programs. Worked in the Office of the Verkhovna Rada of Ukraine.
She is a participant of the Women's Institute for Human Rights,
organized by the Bulgarian Foundation for Gender Studies.
Nowadays, she is the Head of JurFem Analytical Center, and also
works as a representative of Ukraine in the international regional
project of the European Union and the Council of Europe.

ТАМАРА БУГАЄЦЬ
Адвокатка, сертифікована
тренерка, викладачка
Спеціалізується у справах протидії
домашньому насильству, гендерної
дискримінації та захисту прав
дітей, членкиня "ЮрФем".
Викладачка кафедри кримінально-правових дисциплін
Криворізького навчально-наукового інституту Донецького
державного університету внутрішніх справ України. Членкиня
Наглядової ради Координаційного центру з надання правової
допомоги.
Експертка Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя
щодо неповнолітніх Міністерства юстиції України. Національна
експертка проектів Офісу Ради Європи в Україні. Є авторкою звіту
"Судовий розгляд справ про видачу обмежувального припису у
справах домашнього насильства: міжнародні стандарти та огляд
національної практики". У 2018 році закінчила Програму
професійного розвиту "Адвокат Майбутнього".

TAMARA BUGAIETS

Lawyer, certified trainer, member of "JurFem". She specializes in
combating domestic violence, gender discrimination, and
protecting children's rights cases.
Lecturer at the Department of Criminal Law of Kryvyi Rih
Educational and Scientific Institute of Donetsk State University of
Internal Affairs of Ukraine. Member of the Supervisory Board of
the Legal Aid Coordination Center. Expert of the Interdepartmental
Coordination Council for Juvenile Justice of the Ministry of Justice
of Ukraine.
National Project Expert of the Council of Europe Office in Ukraine.
She is the author of the report "Judicial Review of Cases of
Restrictive Order in Domestic Violence: International Standards
and Review of National Practice". Graduated from the Professional
Development Program "Lawyer of the Future".

АЛЬБІНА КАДЕГРОБ
Суддя Одеського апеляційного
суду, співзасновниця та
експрезидентка Всеукраїнської
асоціації жінок суддів

Суддя з багаторічним досвідом. З 2012 року працює в Одеському
апеляційному суді.
З 2013 року є тренером-викладачем Національної школи суддів
України. З 2014 року - членкинею Міжнародної асоціації жінок
суддів. Кандидатка юридичних наук.
Мала попередній досвід роботи у прокуратурі та на митниці.

ALBINA KADEGROB
Judge of the Odesa Court of Appeal, co-founder and ex-president
of the All-Ukrainian Association of Women Judges.
Judge with many years of experience. Since 2012 he has been
working in the Odesa Court of Appeal. Since 2013 he has been a
trainer-teacher of the National School of Judges of Ukraine.
Since 2014 - a member of the International Association of Women
Judges.
Ph.D. in Law. She had previous experience working in the
prosecutor's office and at customs.

ТЕТЯНА ЧЕБАК

Адвокатка, програмна менеджерка
Проєкту “Створення Центру сімейного
правосуддя у Молдові”, що
здійснюється за підтримки Бюро з
міжнародних питань у сфері
боротьби з незаконним обігом
наркотиків та правоохоронних питань
(INL) Державного департаменту США

Директорка Фундації Te Doy у Молдові, членкиня громадської
дорадчої групи ООН Жінки у Молдові. Феміністка та
правозахисниця
Тетяна активно працює над створенням Центру сімейного
правосуддя у Молдові - кризового центру для постраждалих від
домашнього та гендерно-обумовленого насильства.
Як правозахисниця та адвокатка, Тетяна захищає постраждалих
від сексуального та гендерного насильства, катувань,
жорстокого поводження та дискримінації.

TATIANA CHEBAC

Attorney at Law. Program Director of the INL supported project
“Establishing a Family Justice Center in Moldova”. Director of Te
Doy Foundation Moldova. Member of Civil Society Advisory Group
(CSAG) UN Women Moldova. Feminist and human rights activist.
Tatiana is working for the creation of The Family Justice Center
in Moldova, a Crisis Center for victims of domestic and genderbased violence that will bring all services for survivors and law
enforcement agencies representatives under one roof and will
provide a truly multidisciplinary intervention in gender-based
violence cases.
As a human rights activist and lawyer, Tatiana has experience in
the protection of victims of sexual and gender-based violence,
victims of torture, ill treatment and discrimination.

МОНІКА СОКОЛОВСЬКІ
Адвокатка, секретар адвокатської
колегії Любліна та голови комісії
жінок при Асоціації адвокатів
Польщі

Адвокатка, експертка з питань захисту прав жінок, сімейного та
кримінального права, спеціалізується на захисті прав осіб
постраждалих від домашнього насильства та жорстокого
поводження, а також переслідувань за гендерними,
сексуальними чи расовими упередженнями.
Є співавторкою книг: "Проти Голіафа - практичний посібник для
жінок, які зазнають домашнього насильства" та "Судова система
в державі, що регулюється законом", розділ "Правовий захист
прав жінок у польській правовій системі". У 2019 році отримала
відзнаку "Жінка-юристка Польської асоціації адвокатів" (Woman
of Polish Bar Association).

MONIKA SOKOŁOWSKA

Attorney, an expert on women's rights, family, and criminal law,
specializing in protecting the rights of victims of domestic
violence and abuse, as well as harassment based on gender, sexual
or racial prejudice.
Holding the position of Secretary of Bar Association of Lublin and
Chairwoman of Women's Commission in Bar Association of Poland.
Co-author of a book titled "Against a Goliath - a practical guide
for women experiencing domestic violence" and a chapter titled
"Legal protection of Women's Rights in Polish Legal System" in a
book titled "Judicial System in a State Ruled by Law".

Monika was awarded the title of Woman of Polish Bar Association
in 2019.

МЕРІ МОРО

голова Суду королівської лави
провінції Альберта, голова
Суддівського консультативного
комітету з міжнародної співпраці
при Офісі Уповноваженого з питань
федеральних суддів Канади.
Голова суду Мері Моро працювала суддею Суду королівської
лави провінції Альберта понад 23 роки.
Протягом своєї суддівської кар’єри Мері Моро активно
займається питаннями суддівської освіти, судового
адміністрування і стратегічного планування. Вона регулярно
читає лекції в рамках програм суддівської освіти та впродовж
шести років виконувала обов’язки співголови щорічної весняної
Національної конференції з питань кримінального права, що
проводиться під егідою Національного суддівського інституту
Канади. Колишня президентка Асоціації суддів вищих судів
Канади.

MARY MOREAU

Chief Justice Moreau was a Justice of the Court of Queen’s Bench
of Alberta for over 23 years.
Throughout her judicial career, Chief Justice Moreau has been
actively involved in judicial education, administration, and
strategic planning. She regularly lectures at judicial education
programs and served as co-chair of the National Judicial
Institute’s (NJI) annual spring National Criminal Law Conference
for six years.
Chief Justice Moreau is the current Chair of Canada’s Commissioner
for Federal Judicial Affairs’ Judicial Advisory Committee on
International Engagement.
A former President of the Canadian Superior Court Judges
Association.

ДЕБРА ЯНГВОРС
суддя Суду королівської лави
провінції Альберта, співголова
Керівного комітету Суду з питань
сімейного права

Понад 30 років присвятила адвокатській практиці у сфері
сімейного права. З 2014 року суддя Суду королівської лави
провінції Альберта.
З моменту призначення на посаду судді, активно долучилася до
роботи Керівного комітету Суду з питань сімейного права (Family
Law Steering Committee) і є співголовою цього Комітету. Бере
активну участь в ініціативах, спрямованих на удосконалення
практики застосування сімейного права в суді. Ще одним
напрямком її роботи стало запровадження Спеціалізованого суду
з розгляду сімейних справ в Едмонтоні та Калгарі.

DEBRA YUNGWIRTH
Justice Yungwirth practised law primarily in the area of family law
for 31 years prior to her appointment to the Court of Queen’s
Bench of Alberta in 2014.
Since being appointed, she has become actively involved with the
Family Law Steering Committee for the Court and is the current
Co-Chair of the Committee.
Justice Yungwirth has also been actively involved in various
initiatives to improve the way Family Law is done in the Court. She
assisted with the initiation of the Early Intervention Case
Conference Project, which has now been in place since September
2017 in Edmonton and Calgary and has been expanded to other
Judicial Centres in Alberta.

АННА
АДАМСЬКА-ГАЛЛАНТ
Ключова міжнародна експертка
Проєкту ЄС “Право-Justice”,
керівниця компоненту
"Правосуддя"

Колишня суддя, що має майже 17 років досвіду у розгляді
кримінальних справ в усіх інстанціях.
З лютого 2013 року по червень 2018 року працювала
міжнародним суддею в Косово, розглядаючи справи про воєнні
злочини, злочини проти людства, організовану злочинність та
корупцію.
Приймає активну участь у діяльності суддівських об’єднань,
зокрема, польської асоціації суддів «Iustitia» та “MEDEL
(Magistrats Europeen pour la Democratie et les Libertes)”.

ANNA ADAMSKA-GALLANT
Key International Expert of the EU Project “Pravo-Justice”,
leader of the component “Judiciary”, a former judge with 17
years of experience in considering criminal cases in all
instances.
From February 2013 till June 2018 worked as an international
judge in Kosovo, hearing cases of war crimes, crimes against
humanity, organized crime, and corruption.
She takes an active part in the activities of judicial
associations, namely, the Polish Association of Judges "Iustitia"
and "MEDEL (Magistrats Europeen pour la Democratie et les
Libertes)".

ЛАРИСА ГЕРАСЬКО
Посол з особливих доручень МЗС,
призначена Надзвичайним і
Повноважним Послом України в
Ірландії

Юристка, закінчила Київський національний університет ім. Т.
Шевченка. Понад 15 років працювала у Міністерстві закордонних
справ України. Керувала департаментом міжнародного права у
Міністерстві закордонних справ України.
Протягом 5 років була консулом України у Чикаго.
У квітні 2021 року Указом Президента призначена Надзвичайним
і Повноважним Послом України в Ірландії.

LARYSA GERASKO
Lawyer. She graduated from Taras Shevchenko Kyiv National
University Law faculty.
Worked in the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine for more
than 15 years. Former Director-General in Directorate for
International Law, MFA of Ukraine.
She was a Consul General of Ukraine in Chicago for 5 years.
Ambassador of Ukraine to Ireland since April 2021.

ЗОРЯНА СКАЛЕЦЬКА
Юристка у галузі медичного права,
докторка правових наук, доцентка,
міністерка охорони здоров'я
України (2019-2020)

Юристка у галузі медичного права, доктор правових наук
(Республіка Польща), доцент кафедри міжнародного та
європейського права Національного університету "КиєвоМогилянська академія", громадська діячка та політикиня.
Аналітикиня в галузі медичного та фармацевтичного права,
консультантка міжнародних організацій, співавторка
законопроєктів, експертних висновків для міжнародних проєктів,
Верховної Ради України у сфері правового регулювання охорони
здоров’я та медичної допомоги. З 2014 по 2017 була керівником
медичного напрямку Реанімаційного Пакету Реформ.

ZORIANA SKALETSKA

Former Minister of Health of Ukraine (2019 - 2020).
Lawyer in the field of medical law, Doctor of Law (Poland),
associate professor of Department of International and European
Law of the National University Kyiv-Mohyla Academy, activist,
and politician.
Analyst in the field of medical and pharmaceutical law,
consultant of international organizations, co-author of draft
laws and expert opinions in the field of healthcare regulation
and medical care.
From 2014 to 2017, holded position of the Head of the medical
direction of the Reanimation Package of Reforms.

ТЕТЯНА ЦУВІНА
юристка, лекторка, медіаторка,
національна експертка Проєкту ЄС
"Право-Justice".

Юристка зі значним досвідом роботи в галузі цивільного
судочинства та альтернативного вирішення спорів.
Обіймає посаду доцента кафедри цивільного процесу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
завершує навчання в докторантурі. Авторка численних
публікацій присвячених тематиці міжнародних стандартів та
принципів цивільного судочинства.
Членкиня Національної асоціації адвокатів України та робочої
групи Міністерства юстиції України з підготовки законопроєкту
“Про медіацію” та законопроєкту “Про ратифікацію Конвенції ООН
про транскордонні угоди, досягнуті внаслідок медіації”.

TETIANA TSUVINA
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ОКСАНА ПОКАЛЬЧУК

Юристка, правозахисниця, експертка з
прав людини та експертка з питань
гендерної рівності. З 2015 року є
директоркою міжнародної
правозахисної організації Amnesty
International Ukraine. Перш ніж
очолити український офіс AI працювала
в ЄСПЛ у Страсбурзі

Фокусується на протидії домашньому та гендерно-обумовленому
насильству в Україні, вдосконаленні освітньої системи, розвитку
активізму та принципу міжнародної солідарності в Україні.
Публічно виступає з різних питань для українських та світових
ЗМІ через призму прав людини.
Як науковиця, глибоко цікавиться правами жінок та ЛГБТКІ +. Є
авторкою низки наукових публікацій і зараз працює над
дисертацією,
присвяченою
репродуктивним
правам
негетеронормативних сімей в Україні.
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