ЕКСПЕРТНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Посилення свободи і плюралізму засобів масової
інформації в Україні під час конфлікту в країні та
навколо неї
26 червня 2018 року

БІОГРАФІЇ СПІКЕРІВ ТА МОДЕРАТОРІВ
ВСТУПНА ЧАСТИНА
Модератор:
Тайс Берман
Головний радник, Офіс Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ
Тайс Берман – головний радник Офісу Представнка ОБСЄ з питань свободи ЗМІ з вересня
2016 року. До початку роботи в ОБСЄ він очолював проект ЄС присвячений підтримці
виборів у Центральноафриканській Республіці (Бангі). До того, з 2004 по 2014 рік Берман
був членом Європейського парламенту, де зосереджував увагу на розвитку співпраці та
бюджеті ЄС, а також очолював голландську соціал-демократичну делегацію. Берман
керував місіями спостерігачів на виборах в Ефіопії, Сенегалі та Афганістані. Він розпочав
свою кар'єру в якості журналіста та ведучого на радіо/телебаченні для різних голандських
медіа, де працював в період з 1985-2004 рр., а також в якості радіокорреспондента він
працюваав в Парижі та Москві.
Слідкувати у Twitter: @thijsberman
Спікери:
Арлем Дезір
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ
Арлем Дезір був призначений Представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ у липні 2017
року на термін трьох років. До зайняття цієї посади, пан Десір був Міністром Франції з
європейських справ з квітня 2014 року. Пан Десір був членом Європейського парламенту

впродовж трьох послідовних сроків з 1999 по 2014 рік. Він також був віце-президентом
соціалістичної групи Європейського парламенту з 2004 по 2009 рік та першим секретарем
французької соціалістичної партії з 2012 по 2014 рік. Пан Десір має ступінь бакалавра з
філософії здобутого в університеті Париж-Сорбонна. Нагороджений премією Олофа
Пальма (Швеція, 1990 р.) та Великим хрестом ордена Фенікса (Греція, 2016 р.).
Слідкувати у Twitter: @OSCE_RFoM, @harlemdesir
Джеффрі Ерліх
Старший співробітник, Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Джеффрі Ерліх працює старшим співробітником проектів в Координаторі проектів ОБСЄ
в Україні з 2014 року, де контролює усю програмну діяльність місії, в тому числі напрям
свободи засобів масової інформації. Джефф розпочав свою кар'єру в якості журналіста і
висвітлював міжнародну безпеку та інші теми протягом 10 років. Крім того, він був
президентом Фонду Євразії в Центральній Азії, де запусти низку проектів з розвитку медіа
в регіоні. Джефф отримав ступінь магістра з міжнародних відносин в Школі Флетчер,
магістра з ділового адміністрування в університеті Массачусетса та бакалавра з
журналістики в Американському університеті.
СЕССІЯ 1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІЗНОМАНІТТЯ ТА ПЛЮРАЛІЗМУ МЕДІА
Модератор:
Наталія Гуменюк
Голова Програмної Ради, Hromadske.ua
Наталія Гуменюк – українська журналістка, що спеціалізується на міжнародних
відносинах та висвітленні конфліктів. Вона очолює незалежні телеканали «Громадське»,
українську громадську платформу, та «Hromadske International», яке мовить для
англомовної та російськомовної аудиторії. Гуменюк працює репортеркою, висвітлюючи
події під Революції гідності 2013-2014 рр., анексії Криму та конфлікту на сході України
(Донбас). Як незалежна кореспондентка-міжнародниця, вона також висвітлювала головні
політичні та соціальні події у понад 50 країнах. Авторка книги «Майдан Тахрір. У
пошуках втраченої революції», та фріланс-експертка і дописувачка до таких українських
та міжнародних видань як «Український тиждень», «Українська правда», «Esquire
Україна», «OpenDemocracy Russia» (Велика Британія), Radio Monocle 24 (Велика
Британія).
У 2017 році її включили до щорічного рейтингу інноваційних лідерів з Центральної та
Східної Європи «New Europe-100», сформованого польським журналом «Res Publica»,
компанією «Google», Вишеградським фондом та журналом «Financial Times».
Слідкувати у Twitter: @ngumenyuk
Панелісти:

Маріус Лукошіунас
Спеціаліст з програм, Програмний спеціаліст, Відділ свободи вираження поглядів і
розвитку медіа, ЮНЕСКО
Маріус Лукошіунас – програмний спеціаліст у штаб-квартирі ЮНЕСКО в відділі свободи
вираження поглядів та розвитку медіа. До цього він працював радником Програми
комунікації та інформації в офісах ЮНЕСКО в Москві (2005-2010 рр.) та Каїрі (2010-2014
рр.). Пан Лукошіунас розпочав свою кар'єру в ролі журналіста на литовському
телебаченні в 1987 р. та став директором Інституту журналістики Вільнюського
університету в 1992 р. У 1997 р. і з 2000-2004 рр. працював менеджером з питань медіа та
політичних справ у складі двох миротворчих місій: Місії ОБСЄ в Боснії та Герцеговині та
Місії ООН в Косово. У період між двома миротворчими роботами на Балканах він керував
медіа-проектами, пов'язаними з розширенням ЄС в Центрі європейської журналістики в
Маастрихті. До роботи в ЮНЕСКО працював головою прес-служби та радником
Президента Литовської Республіки в 2004-2005 рр.
Наталія Лигачова
Голова ГО «Детектор Медіа»
Наталія Лигачова – заслужений медіа-критик, засновниця і голова ГО «Детектор Медіа», а
також головний редактор сайту Детектор Медіа. Переможиця декількох медіа-премій
України, у тому числі нагороди «Лідерство у ЗМІ» Міжнародної неурядової організації
Internews Network у 2008р.. Вона також отримала премію імені Герда Буцеріуса «Вільна
преса Східної Європи» у 2011р. Пані Лигачова очолює Незалежну медіа раду в Україні.
Вона одна з найбільш цитованих експертів у сфері медіа на телебаченні та у діловій пресі.
Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ)
Слідкувати у Twitter: @Stommedia
Сергій Томіленко працює з журналістською спільнотою з 2006 року, коли він очолював
Черкаську регіональну гілку НСЖУ. НСЖУ – це незалежна, неурядова, непартійна
організація, яка об'єднує журналістів та інших медіа-професіоналів, які займаються
журналістикою та журналістською діяльністю. У травні 2012 року він був призначений
першим секретарем (заступником голови) НСЖУ, а з квітня 2017 року був обраний
Президентом Конгресом НСЖУ. Томіленко також є засновником інформаційного
агентства Procherk.in, був редактором для Черкаської обласної газети "Новий день" (19982010 рр.), працював заступником редактора газети "Молодь Черкас". Він закінчив Школу
сучасної журналістики (IREX ProMedia Ukraine), раніше працював асистентом професора
журналістики в Черкаському національному університеті, а зараз викладає у Київському
державному університеті.
Максим Саваневський
Керуючий партнер, агенція цифрових комунікацій PlusOne DA

Максим Саваневський – експерт із онлайн-комунікацій та медіа тренер. Він працює
керуючим партнером в агенції цифрових комунікацій PlusOne DA з 2011 року. Також він є
засновником та головним редактором інтернет-видання «Watcher», яке спеціалізується на
новинах у галузі цифрового маркетингу і техлогій.
Пан Саваневський працював у сфері журналістики та зв’язків з громадськістю з 2007 року.
Він був одним з засновників Українського кризового медіа-центру у 2014 р. Він лектор у
Львівській бізнес-школі та Українському Католицькому Університеті.
Слідкувати у Twitter: @maksm

СЕСІЯ 2: ПРОТИДІЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОПАГАНДІ
Модератор:
Дітер Лорейн
Директор, компанія «Albany Associates»
Дітер Лорайн є співзасновником та керуючим директором компанії «Albany Associates» –
міжнародної компанії, яка надає комплексні послуги у сфері комунікацій та розвитку
медіа, заснованої в 2004 році. Він має більш ніж 20-річний досвід у сфері стратегічних
комунікацій, інституційного розвитку, розвитку медіа та регулювання. Пан Дітер
співпрацював з органами комунікацій та медіа-регулювання в Косово, ОАЕ, Йорданії,
Руанді, Болгарії, Іраку, Афганістані, Сомалі та Румунії, надаваючи поради з медіа
регулювання та комунікацій. До створення компанії «Albany Associates», він був старшим
консультантом з питань медіа регулювання в консультативній групі з питань медіа
розвитку і регулювання в Іраку при Міністерстві закордонний справ і у справах
Співдружності націй Великої Британії, яка у 2004 році створила спільний орган
регулювання телекомунікацій. У період з 2001 по 2003 рік він виконував обов'язки
заступника генерального директора та директора з комунікацій для Агентства з
регулювання комунікацій в Боснії та Герцеговині.
Слідкувати у Twitter: @dieterloraine
Панелісти:
Андрей Ріхтер
Старший радник Офісу Представника ОБСЄ зі свободи медіа.
Андрей Ріхтер є членом редакційної ради численних міжнародних журналів, що
висвітлюють комунікації та медіа. Він є автором більш ніж 200 публікацій з медіа права,
які були опубліковані російською, англійською, вірменською, азербайджанською,
боснійською, хорватською, німецькою, французькою, сербською, словацькою,
таджицькою та українською мовами, в тому числі й єдиного стандартного підручника з
медіа права для студентів журналістики в Російській Федерації (2002, 2009 рр.),
підручника з міжнародних стандартів регулювання медіа (2011 р.), підручника з правових
основ Інтернет-журналістики (2014 р.) та книги про цензуру та свободу ЗМІ в
пострадянських країнах, опублікованою ЮНЕСКО (2007 р.). Ріхтер має університетські
ступені з права та іноземних мов, а також ступінь доктортора і звання професора в галузі

журналістики. Він був членом Міжнародної комісії юристів та головою юридичної секції
Міжнародної асоціації дослідників масових комунікацій.
Слідкувати у Twitter: @BoogieWoogieKha
Людмила Андроніч
Член організації «Media Self-Regulatory Organizations Network» (Мережа організацій
медійного саморегулювання)
Людмила Андроніч – одна з найвідоміших експертів з комунікацій у Республіці Молдова.
В даний час вона є головою Ради з питань преси, нещодавно обраною на другий термін, та
директором з корпоративних справ компанії «Efes». Вона також є професором факультету
журналістики та комунікацій Державного університету Молдови. Пані Андроніч має 22річну кар'єру в сфері комунікацій та зв’язків з громадскістю. За цей час вона була прессекретарем при Міністерстві економіки, головним редактором журналу «Business Class» і
PR-менеджером компанії «Le Bridge Corporation Limited». Вона консультувала проекти
Світового банку, ПРООН Молдова, USAID та Європейського Союзу. Пані Андроніч є
співавтором двох книг: «Соціальні комунікації в кризових ситуаціях» та «Статистика в
комунікаціях». Вона також є викладачем журналістики та комунікацій.
Олександр Гороховський
Засновник і головний редактор медіа платформи FactCheck-Ukraine
Олександр Гороховський має більше 22 років досвіду в журналістиці. З 2016 року
Гороховський керує проектами на українській медіа платформі з фактчекінгу – «Без
Брехні». Він розробив стратегії просування фактчекінгу в Україні та розробив навчальні
курси з перевірки фактів для журналістів та студентів. Він також написав перший
посібник з перевірки фактів в Україні. На волонтерських засадах пан Гороховський
працює головою правління та виконавчим директором Центру аналітики і розслідувань.
Гороховський отримав друге місце в загальнонаціональному конкурсі ООН-ЮНІСЕФ в
Україні на кращу статтю з соціальних питань (1998 р.) та пам’ятну медаль «15 років
виведення радянських військ з Афганістану» за серію тематичних статей про події в
Афганістані (2004 р.).
Мартіна Чапман
Директор компанії «Mercury Insights Limited»
Мартіна Чапман – досвідчена експертка з комунікацій, яка спеціалізується на медіа
грамотності та цифровій взаємодії. У 2013 році вона створила компанію «Mercury Insights
Ltd», яка надає консультації та підтримку різноманітним міжгалузевим організаціям. Вона
також проводить майстер-класи з стратегії та реалізації цифрової медіа грамотності для
суспільних медіа організацій. До створення власної компанії, пані Чапман була
редактором ВВС з медіа-грамотності, де вона розробила та написала стратегію BBC з
медіа грамотності на 2013-2015 рр. Раніше вона займала посаду виконавчого директора з
напряму медіа грамотності в компанії «Ofcom» і була головним автором двох
національних звітів для уряду Великобританії. Пані Чапман є постійним учасником

міжнародних конференцій та семінарів з теми медіа грамотності. Вона має ступінь
магістра в сфері управління та політики у галузі кіно та телебачення.
Йоганн Бір
Керівник відділу Східної Європи та Центральної Азії, «Репортери без кордонів»
Після двох років роботи на гуманітарні установи та організації з розвитку в Киргизстані та
Таджикистані, пан Бір приєднався до «Репортерів без кордонів» у 2011 році як керівник
відділу Східної Європи та Центральної Азії. Він провів численні візити з пошуку фактів та
адвокації у регіоні та підтримує тісну співпрацю з місцевими журналістами та
правозахисниками. Він є автором численних доповідей, статей та аналізів питань свободи
преси.
Слідкувати у Twitter: @RSF_Europe
СЕСІЯ 3а: БЕЗПЕКА ЖУРНАЛІСТІВ
Модератор:
Нуна Саркісян
Виконавчий директор організації «Media Initiatives Center» (Центр медіа ініціатив) у
Єревані
Нуна Саркісян працює в галузі медіа розвитку протягом більше 20 років, має досвід
роботи у якості журналіста, продюсера та сценариста. У своїй нинішній роботі в якості
виконавчого директора «Центру медіа ініціатив» (колишня «Internews Armenia») пані
Саркісян разом зі своєю командою з 35 чоловік розробляє та впроваджує проекти з
розвитку медіа, які включають різноманітні тренінги з журналістики, а також виробництво
теле-, радіо- та документальних програм, гранти для засобів масової інформації,
громадських організацій і журналістів. Вона працює над проектами, які включають:
проекти з медіа грамотності, критики та аналізу ЗМІ, проекти мультимедійних і
конвергентних редакцій, проекти, пов'язані з медіа та трансформацією конфліктів,
безпекою та захистом журналістів, підвищення обізнаності щодо різних політичних та
соціальних проблем. Пані Саркісян є членом Союзу журналістів Вірменії та членом
правління Єреванський прес-клубу, і протягом більше десяти років вона працювала
практикуючим журналістом, запрошеним викладачем на кафедрі журналістики РосійськоСлов'янського університету.
Панелісти:
Оксана Романюк
Виконавчий директор, Інститут масової інформації (IMI)
Оксана Романюк працює з Інститутом масової інформації у Києві з серпня 2013 року. IMI
– це провідна українська неурядова організація, яка досліджує вплив масової інформації
на сучасне суспільство. Її завданнями є захист свободи слова, підтримка українських
медіа, навчання українських журналістів, розробка та лобіювання медіа-реформ та

моніторинг прав журналістів та засобів масової інформації. До того як очолила IMI, пані
Романюк координувала проекти для Міжнародної федерації журналістів у семи різних
країнах колишнього Радянського Союзу. Раніше вона працювала в інформаційному
агентстві УНІАН, де заснувала англомовну службу та працювала кореспондентом. Пані
Романюк активно підтримує рух «Стоп цензурі!» в Україні, а також є представником
«Репортерів без кордонів» з 2010 року.
Слідкувати у Twitter: @Sanatja
Олександр Ковтун
Заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції
Олександр Ковтун займає посаду заступника начальника Головного слідчого управління
Національної поліції України з 2016 року. Він, серед іншого, несе відповідальність за
розслідування злочинів, які перешкоджають професійній діяльності журналістів. До цього
він працював у Головному слідчому управлінні Міністерства внутрішніх справ,
починаючи з 2009 року. Він також є членом Ради із захисту професійної діяльності
журналістів і свободи слова, заснованоїї Указом Президента України в 2016 році. Рада
працює над забезпеченням додержання конституційного права на свободу слова та
створенням ефективного механізму взаємодії державних органів та засобів масової
інформації, а також інших інститутів громадянського суспільства з питань, пов’язаних зі
свободою медіа. Рада, зокрема, прагне запобігти перешкоджанням законній професійній
діяльності журналістів.
Рікардо Гутьєррез
Генеральний Секретар Європейської федерації журналістів
Рікардо Гутьєррез є Генеральним Секретарем найбільшої організації журналістів у Європі,
яка представляє понад 320 000 журналістів у 44 країнах. Він старший викладач
Брюсельського вільного університету і раніше був журналістом бельгійської щоденної
газети «Le Soir». Він також є членом Бельгійської ради преси та Виконавчого комітету
Європейської конфедерації профспілок. Пан Гутьєррез продив тренінги для журналістів з
мови ворожнечі, етичної журналістики та висвітлення тем етнічності та релігії.
Слідкувати у Twitter: @Molenews1
Валерій Макєєв
Секретар Національної спілки журналістів України
Валерій Макєєв – український журналіст та письменник, правозахисник та секретар
Національної спілки журналістів України. Пан Макєєв є автором автобіографічної книги
«100 днів полону», в якій він описує реальні події, що відбуваються у полоні у Луганській
області під час військових операцій 2014 року. Після повернення з полону він працював у
сфері адвокації за безпеку журналістів, звільнення в'язнів та допомогу іншим сім'ям у
полоні.

У 2017 році пан Макєєв став лауреатом національної премії за захист свободи слова імнеі
І. Любченка. Він є автором сотень публікацій з безпеки журналістів, посилення свободи
засобів масової інформації та плюралізму в Україні під час конфлікту.
СЕСІЯ 3б: ПОДОЛАННЯ «МОВИ ВОРОЖНЕЧІ»
Модератор:
Тайс Берман
Головний радник, Офіс Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ
Тайс Берман – головний радник Офісу Представнка ОБСЄ з питань свободи ЗМІ з вересня
2016 року. До початку роботи в ОБСЄ він очолював проект ЄС присвячений підтримці
виборів у Центральноафриканській Республіці (Бангі). До того, з 2004 по 2014 рік Берман
був членом Європейського парламенту, де зосереджував увагу на розвитку співпраці та
бюджеті ЄС, а також очолював голландську соціал-демократичну делегацію. Берман
керував місіями спостерігачів на виборах в Ефіопії, Сенегалі та Афганістані. Він розпочав
свою кар'єру в якості журналіста та ведучого на радіо/телебаченні для різних голандських
медіа, де працював в період з 1985-2004 рр., а також в якості радіокорреспондента він
працюваав в Парижі та Москві.
Слідкувати у Twitter: @thijsberman
Панелісти:
Кеті Морріс
Голова європейських та центрально-азійських програм, організація «Article 19»
Кеті Морріс працює в «Article 19», британській правозахисній організацієї, яка має
спеціальний мандат і зосереджується на захисті та сприянні свободі вираження поглядів
та свободі інформації. Вона керує рядом проектів на території ЄС, Євразії та Туреччини,
фокусуючись на свободі та плюралізмі ЗМІ, доступі до інформації, мові ворожнечі та
свободі слова в Інтернеті. До приєднання до «Article 19» у 2015 році пані Морріс
працювала радником з питань конфліктів та безпеки в Європі та Центральній Азії, а також
координатором проектів в «Saferworld» – організації з запобігання конфліктам та
будівництва миру. Вона володіє російською, англійською та французькою мовами, а
також має ступені від Університетського коледжу Лондона та Коледжу Європи у Натоліні,
Польща.
Слідкувати у Twitter: @katiekatia
Емір Повлакіч
Голова відділу з ліцензування, цифровізації та координації у сфері мовлення, Агентство із
регулювання комунікацій Боснії і Герцеговини
Емір Повчакіч працював в Агентство із регулювання комунікацій Боснії і Герцеговини з
1999 року. Він також є постійним членом робочої групи з питань регулювання та

допомагав у розробці стратегії переходу до цифрових технологій на форумі DTT в Боснії
та Герцеговині. Протягом багатьох років Емір Повчакіч був представником Боснії та
Герцеговини в Наглядовому комітеті Ради Європи з засобів масової інформації та нових
комунікаційних послуг. З 2016 р. він також виконував обов'язки заступника голови
Наглядової ради з питань медіа та інформаційного суспільства. Він також є одним із
засновників форуму «B&H Internet Governance Forum», а також час від часу представляє
Боснію та Герцеговину в рамках Європейської платформи регулюючих органів.
Олексій Мацука
Голова правління, «Донецький інститут інформації»
Голова правління «Донецького інституту інформації» Олексій Мацука працював раніше
редактором регіонального новинного сайту «Новини Донбасу», який протягом останніх 10
років писав про політику, корупцію та зловживання владою. У 2013 році Олексій відкрив
«Донецьку правду», яка була спрямована на розслідування ситуацій повязаних з
державними службовцями. Він також висвітлював події в Донецьку для
«Громадського.ТВ» та української служби «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода». У 2011
році після того, як Мацука опублікував серію статей про розкрадання державних коштів
його квартиру підпалили. У квітні 2014 року його машину спалили після публікації статті
під назвою «Глибокі зв'язки Росії з соратниками Кремля в Донецьку». У квітні 2014 року
«Репортери без кордонів» включили Мацуку у свій список 100 інформаційних героїв. У
грудні 2014 року «Канадські журналісти за свободу висловлювання» присудила йому
Міжнародну нагороду за свободу преси.
Слідкувати у Twitter: @alexmazuka
Максим Буткевич
Координатор проекту, «Без кордонів»
Максим Буткевич працює у сфері медіа з 1999 року (міжнародний кореспондент
українських телеканалів, продюсер Всесвітньої служби BBC – української служби,
журналіст та ведучий на «Громадському радіо»). З 2007-2010 рр. був гостьовим лектором
у Києво-Могилянській школі журналістики, а також був регіональним радником з питань
громадської інформації в регіональному представництві УВКБ ООН у Києві з 2010-2011
рр.
Пан Буткевич бере участь у багатьох правозахисних ініціативах, у тому числі
Міжнародному кінофестивалі документального кіно про права людини «Docudays UA», та
координує проект «Без кордонів», неурядову ініціативу, яка допомагає біженцям та
шукачам притулку в Україні, здійснює моніторинг та боротьбу з ксенофобією і
дискримінацією, а також допомагає внутрішньо переміщеним особам. Пан Буткевич є
експертом та тренером у сфері мови ворожнечі в засобах масової інформації та бере
активну участь у неформальному колективі «Комітет солідарності», присвяченій справі
українських політв'язнів в Росії.
СЕСІЯ 4: СВОБОДА ХУДОЖНЬОГО ВИРАЖЕННЯ

Модератор:
Себастьян Гобер
Журналіст
Себастьян Гобер – незалежний журналіст, який працює кореспондентом для різних
франкомовних медіа, таких як «Radio France Internationale», «Libération», «Le Monde
Diplomatique», «La Libre Belgique», «La Tribune de Genève» та інших. Містер Гобер
спеціалізується на політичній тематиці та темі посткомуністичних економічних та
соціальних перетворень. Як кореспондент в Україні, він грунтовно висвітлював
Революцію гідності та російську війну проти України. Він є співзасновником об’єднання
незалежних журналістів «Далеко-Близько» (слідкувати у Facebook і Twitter @CollectifDB)
Слідкувати у Twitter: @sebagobert
Панелісти:
Володимир Казаневський
Письменник/карикатурист
Володимир Казаневський – український карикатурист і письменник, який проживає у
Києві. Мистецтво пана Казаневського було представлено на виставках по всьому світу і
завоювало більше 400 призів на міжнародних конкурсах карикатур у 51 країні. Його
карикатури були опубліковані в багатьох газетах та журналах у світі: «Yomiuri Shimbun» в
Японії; «Nebelspalter» у Швейцарії; «Witty World» в США, «Огонек» в Росії;
«Eulenspiegel» у Німеччині; «Courrier International» у Франції; та багато інших. У
Швейцарії, Китаї, Бельгії та Україні були опубліковані його альбоми «Голови», «Спогали
похилого Амура», «Homo Gibber», «Шия» та «Володимир Казаневський: сучасний
світовий карикатурист». Пан Казаневський також є викладачем теорії мультфільму та
читає лекції в багатьох країнах.
Олег Смаль
Карикатурист/журналіст/архітектор
Олег Смаль є мультиплікатором, архітектором та журналістом, який проживає у Києві. З
1992 року співпрацював з різними українськими та зарубіжними періодичними виданнями
як карикатурист, що спеціалізується на політиці, та як журналіст, що спеціалізується на
культурі, мистецтві та історії. Він був карикатуристом в редакції «Дзеркало тижня» (19952011 рр.). Зараз він працює карикатуристом в редакції «Українського репортера». Він
опублікував понад 15 000 карикатур, а також кілька сотень статей. Пан Смаль виграв
конкурси карикатур у Ірані, Італії, Китаї, Республіці Кореї, Росії, Україні, Франції та
Японії.
Роман Вінтонів
Тележурналіст
Роман Вінтонів – тележурналіст, актор, сценарист та музикант, відомий глядачам як
«Майкл Щур». Він є членом правління «Національної суспільної телерадіокомпанії

України» («НСТУ»). Він працював на каналах «К-1», «Інтер», «1+1», а також працював
журналістом на ВВС (українська служба). У 2012 році він створив гумористичний образ
канадського журналіста «Майкла Щура» і почав змінати програми для каналу
«Телебачення Торонто» на сайті YouTube. «Майкл Щур» приїхав в Україну напередодні
парламентських виборів 2012 року, щоб взяти інтерв’ю у місцевих політиків.
Незадовго до президентських виборів 2014 року, Вінтонів створив програму «Вйо до
Трону», в якій він аналізував кандидатів на пост президента, а після виборів він випустив
програму «Вже на Троні». З жовтня 2017 року він випускає пізньовечірнє ток-шоу
«ЧерезЩур» з Макйлом Щуром на «UA:Першому», першому каналі «НСТУ».

