
 Додаток 1  
 до Порядку проведення конференцій 
 громадських об’єднань та асоціацій, 
 обрання членів Наглядової ради 
 публічного акціонерного товариства 
 “Національна суспільна  
 телерадіокомпанія України” 
 та припинення їхніх повноважень  
 (підпункт 1 пункту 5 розділу ІV) 

ЗАЯВА  
на участь у конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 

Найменування: ГО «Центр культурних ініціатив «Відповідальне майбутнє» 

Статус: громадська організація зі статусом неприбуткова 

Сфера діяльності: творча сфера 
 (відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 

Дата реєстрації: 18 листопада 2014 року 

Місцезнаходження та контактні дані: 
Юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 17/52а, 6-й поверх.   
Фізична адреса: 01133, м. Київ, вул. Печерський узвіз 8, оф. 45. 
Електронна  пошта: responsiblefuture.ua@gmail.com, телефон: 0674016534 (у тому числі адреса 
електронної пошти, номер телефону) 

Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних органів: 
Зубенко Вікторія Миколаївна  - голова ГО, співзасновниця; Шевелюк Клавдія Сергіївна - 
ревізор ГО, співзасновниця ГО, Богдана Іванівна Півненко, співзасновниця ГО. 

Опис діяльності впродовж трьох років, що передують дню подання заяви:  
2018 - 2020 рр. Підготовка, організація та проведення фестивалю Кам’янка Мюзік Фест у 
партнерстві з Кам’янською міською радою. 
2014 - 2019 рр. Проведення музичного конкурсу для дітей з маленьких містечок та сіл 
пам’яті Чайковського у партнерстві з Кам’янським Державним Історико-Культурним 
заповідником. 
2018 р. Підготовка, організація і проведення Міжнародного курсу камерної музики / Ostroh 
International Chamber Music Course за участю дітей з маленьких міст і сіл України та 
міжнародних студентів-музикантів, захід проведено у партнерства з Українським 
інститутом в Швеції, Національним університетом «Острозька Академія».  
2014 - 2019 рр. Організація та проведення різдвяного концерту талановитих дітей України в 
царині класичної музики 
2019 р. концерт талановитих дітей України в царині класичної музики в рамках фестивалю 
«Bouquet Kyiv Stage».  
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2014 р. - по сьогоднішній день Організація лекцій та семінарів в сфері сталого розвитку, на 
тему побудови партнерства між владою, бізнесом і громадами, просвітницька діяльність 
щодо Порядку денного ООН у сфері сталого розвитку 2030.  

Перелік реалізованих проектів   
Проекти ГО «ЦКІ «Відповідальне майбутнє»: 
1) 2017 - 2018 рр. - співорганізація Фестивалю української музики в Швеції у співпраці з 
Українським інститутом в Швеції (м.Стокгольм); 
2) 2014 – 2019 рр. - організація та проведення щорічного Різдвяного концерту обдарованих 
українських дітей, в т.ч. 
вимушених переселенців із зон АТО (м. Київ); 
3) Серпень 2016 р. - Концерт до Дня незалежності України «Цінність майбутнього» за 
участю 4-х обдарованих українських 
дітей, в т.ч. переселенців із зон АТО із солісткою Богданою Півненко у Ризі (Латвія) за 
підтримки посольства України у Латвії та завдяки фінансуванню приватних меценатів. 
4) Червень 2016 р. - організація і проведення турне концертів українських обдарованих 
дітей за участю солістки Богдани Півненко в Польщі (Краков, Закопане). 
5) Березень 2016 р. - Концерт Максима Шарпаря (14 років, переселенець з м. Єнакієво) і 
Богдани Півненко на Всесвітньому комунікаційному форумі в м. Давос (Швейцарія). За 
фінансової підтримки приватних компаній. 
6) Жовтень 2015 р. - організація концерту юної солістки Христини Михайліченко (10 років, 
вимушена переселенка з м.Сімферополь) у Відні за фінансової підтримки приватної 
компанії. 
7) Червень 2015 р. - організація і проведення турне у США (Нью-Йорк, Вашингтон, 
Олександрія) з концертами обдарованих українських дітей за участю соліста Дмитра 
Суховієнка, присвячених Дню Конституції України за підтримки Постійного 
представництва України в ООН та Американсько-Української Фундації, а також коштів 
приватних меценатів і компаній. 
8) Травень 2015 р. - організація і проведення турне у Європі (Париж, Брюссель, Антверпен, 
Брюгге) обдарованих українських дітей за участю соліста Дмитра Суховієнка за підтримки 
Посольств України у Франції, Бельгії та НАТО 
9) Організація і проведення Всеукраїнського конкурсу пам’яті П.І. Чайковського для дітей з 
сіл і маленьких міст. В якості ГО щороку, з 2014 року. 
10) Грудень 2019 р. - Концерт обдарованих дітей-переселенців «Голоси Донбасу» в рамках 
Днів України в Швеції, організатори: Östgruppen (Swedish Initiative for Democracy and 
Human Rights), Український інститут в Швеції у партнерстві з ГО «ЦКІ «Відповідальне 
Майбутнє» (м. Стокгольм). 
11) Організація першого фестивалю живої музики просто неба в м. Кам'янка - Kamianka 
Music Fest в 2018, 2019 та 2020 рр. 

(назви заходів, дати проведення) 

Друковані та електронні видання: 

Офіційна веб-сторінка ГО: https://responsiblefuture.com.ua/charity/ 
FB-сторінка ГО https://www.facebook.com/responsiblefuture.ua 
Канал ГО в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCf4BCDQJsfr7dUyWEge8Ilw/videos 

https://responsiblefuture.com.ua/charity/
https://www.facebook.com/responsiblefuture.ua
https://www.youtube.com/channel/UCf4BCDQJsfr7dUyWEge8Ilw/videos
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FB-сторінка фестивалю Kamianka Music Fest: https://www.facebook.com/Kamianka-Music-
Fest-102358204881120 
Сторінка Міжнародного курсу камерної музики / Ostroh International Chamber Music Course 
https://responsiblefuture.com.ua/mizhnarodnij-kurs-kamernoyi-muziki-v-ostrozkij-akademiyi/  

(назва, бібліографічні посилання, посилання в мережі Інтернет) 

Інформація про керівника:  

Зубенко Вікторія Миколаївна, 1968 р.н., Середня та вища музична освіта. 15 років 
управління музичними і культурними проектами в рамках власного проекту Culture for 
Community, останні 5 років на посаді голови ГО «Центр культурних ініціатив 
«Відповідальне Майбутнє». Організація концертів за участі зірок світового рівня, понад 70 
власноруч організованих і успішно проведених концертів в Україні та закордоном (США, 
ЄС), головний організатор Kamianka Music Fest у 2018, 2019 та 2020 роках_Ведуча музичної 
програми на UkrlifeTV – «Музичний стрій» http://www.ukrlife.tv/programs/archive/muzichnii-
strii 
(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, інформація про освіту та науковий ступінь у разі наявності, інформація про 
трудову діяльність, перелік публікацій у друкованих виданнях, у мережі Інтернет тощо, інформація про участь у 
конференціях, публічних заходах, теми виступів) 

Інформація про інших членів: 

Шевелюк Клавдія Сергіївна, 1981 р.н., консультантка зі сталого розвитку, засновниця 
Change Agency Responsible Future, співзасновниця ГО «ЦКІ «Відповідальне Майбутнє», 
національна консультантка ПРООН в Україні зі сталого розвитку. Має 14 років досвіду 
роботи на управлінських посадах в галузі B2B в провідних юридичних фірмах і групах 
компаній та успішний досвід запуску нових брендів і продуктів на ринку України. Спільно з 
партнерами з Естонії і Швеції сьогодні Клавдія консультує провідні українські і міжнародні 
організації і компанії з питань запровадження стратегій, політик і програм сталого розвитку, 
а також розробляє нефінансові звіти, допомагає проаналізувати життєвий цикл і розробити 
програми із залучення зацікавлених сторін. Авторка першого в Україні он-лайн курсу 
«Сталий розвиток: нова філософія мислення» на Відкритому університеті Майдану: https://
vumonline.ua/course/sustainability-new-philosophy-of-thinking/ Магістр іноземної філології 
КНУ ім. Тараса Шевченка (2003 р.), закінчила управлінську програму Шведського 
інституту (2010 р.) і лідерську програму Стокгольмського центру життєстійкості 
Стокгольмського університету (2017 р.). Володіє 6-ма мовами.  

Півненко Богдана Іванівна, 1977 р.н. Доцент Національної музичної академії України ім. 
П. І. Чайковського, завідувачка кафедри скрипки, заслужена артистка України. Професійну 
музичну освіту здобула у Київській середній спеціальній музичній школі ім. М. В. Лисенка 
та Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського у класах видатних 
скрипалів й професорів Богодара Которовича та Ігоря Пілатюка. Також вдосконалювала 
свою майстерність у відомих скрипалів Віктора Третьякова, Ольги Пархоменко, Захара 
Брона та Бориса Громова. Лауреат міжнародних  конкурсів, лауреат Національної програми  
“Нові імена України”. Протягом багатьох років Богдана Півненко активно пропагує новітню 
українську музику. Неодноразово брала участь у прем’єрному виконанні творів сучасних 

https://www.facebook.com/Kamianka-Music-Fest-102358204881120
https://www.facebook.com/Kamianka-Music-Fest-102358204881120
https://responsiblefuture.com.ua/mizhnarodnij-kurs-kamernoyi-muziki-v-ostrozkij-akademiyi/
http://www.ukrlife.tv/programs/archive/muzichnii-strii
http://www.ukrlife.tv/programs/archive/muzichnii-strii
https://vumonline.ua/course/sustainability-new-philosophy-of-thinking/
https://vumonline.ua/course/sustainability-new-philosophy-of-thinking/
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українських композиторів, деякі з них присвячені їй. Автор та продюсер унікального аудіо-
проекту «Антологія сучасної української музики» (10 CD- записи творів українських 
сучасних композиторів М. Скорика, Є. Станковича, В. Сільвестрова, В. Зубицького, Т. 
Щербакова і т.д.) З метою популяризації української музики здійснила турне з виконанням 
музики українських сучасних композиторів у містах України, Литви, Франції, Англії, 
Польщі, Німеччини, Вірменії. 
2016  Лауреат Міжнародного конкурсу THE IBLA GRAND PRIZE (Італія, І премія і 
спеціальний приз –КОНЦЕРТ В КАРНЕГІ ХОЛЛІ 9 травня 2017 
2016 - Лауреат Міжнародного конкурсу “Tadini International Music Competition” (Ловере, 
Італія, ІІ премія) 
2000- Лауреат Гран-Прі International Youth & Music Festival Vienna (Вена, Австрия). 
1997- Лауреат Міжнародного конкурсу ім. М.Лисенка (Київ, Україна, ІІ премія) 
1997- Лауреат Міжнародного конкурсу “The Interpreters Performers International Competition” 
(Кишинів , Молдова, ІІ премія ) 
Учасниця багатьох міжнародних фестивалів, серед яких Berliner Festspiele MaerzMusik 
(Берлін, Німеччина), Europaisches Klassik Festival (Рур, Німеччина), , Варшавська осінь 
(Варшава, Польща), Nostalgie (Краків, Польща), Днів культури України (Париж, Відень, 
Москва, Берлін, Лондон).  
Солістка Національного ансамблю солістів «Київська камерата».  
Здійснила  концертні тури до Англії, Швейцарії, Франції, Німеччини, Австрії, Голандіі, 
Іспанії, Грузіі, Литви, Італії (у тому числі виступала у легендарному концертному залі Palau 
de la Música Catalana у Барселоні).  
Як солістка концертує з найкращими камерними та симфонічними оркестрами України. 
Виступала з такими диригентами, як Юозас Домаркас, Теодор Кучар, Саулюс Сондецкіс, 
Володимир Сіренко, Эркі Пекх, Лютарас Балченас, Наталья Пономарчук, Ваг Папян, 
Оксана Линів.  

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких 
висвітлювалася діяльність упродовж попередніх трьох років: 

1. Куди інвестувати: як розвивати громади і до чого тут культура, Mind.UA, 2020 р. - https://
mind.ua/openmind/20214068-kudi-investuvati-yak-rozvivati-gromadi-i-do-chogo-tut-kultura 

2. Ми запам’ятаємо цей день і цей фестиваль, газета День, 2020 р. https://day.kyiv.ua/uk/
article/kultura/my-zapamyatayemo-cey-den-i-cey-festyval?
fbclid=IwAR0kEBofUMs93WV52Wm1qwHcD7mmiXArKM1BTn7oSzT7K7EP2iPu_DHpgw
k  

3. Сюжет про Kamianka Music Fest на ТК Інтер, 2020 р.: https://www.facebook.com/
kamianka.online/posts/724936231674667 

4. Каньйон, рояль та сакури: Кам’янка оживає для туриста, 2019р.: https://zruchno.travel/
Publications/Entry/4161?
lang=ua&fbclid=IwAR13kDpfcx261k81RNLQEyoAFOMkuzqfBgg1SyWJ3F7cpzPJ-1d8MdtJ
Yis  

5. Обдаровані діти зіграли Чайковського в Кам’янці, де творив композитор, 2019 р.: https://
responsiblefuture.com.ua/obdarovani-diti-zigrali-chajkovskogo-v-kam-yantsi-de-tvoriv-
kompozitor/?fbclid=IwAR1sFHN6gf4k5hhKkqeJ79nkGYULRQE55otRK9aK-
qBjISNXSAKZkrbCrSI 

https://mind.ua/openmind/20214068-kudi-investuvati-yak-rozvivati-gromadi-i-do-chogo-tut-kultura
https://mind.ua/openmind/20214068-kudi-investuvati-yak-rozvivati-gromadi-i-do-chogo-tut-kultura
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/my-zapamyatayemo-cey-den-i-cey-festyval?fbclid=IwAR0kEBofUMs93WV52Wm1qwHcD7mmiXArKM1BTn7oSzT7K7EP2iPu_DHpgwk
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/my-zapamyatayemo-cey-den-i-cey-festyval?fbclid=IwAR0kEBofUMs93WV52Wm1qwHcD7mmiXArKM1BTn7oSzT7K7EP2iPu_DHpgwk
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/my-zapamyatayemo-cey-den-i-cey-festyval?fbclid=IwAR0kEBofUMs93WV52Wm1qwHcD7mmiXArKM1BTn7oSzT7K7EP2iPu_DHpgwk
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/my-zapamyatayemo-cey-den-i-cey-festyval?fbclid=IwAR0kEBofUMs93WV52Wm1qwHcD7mmiXArKM1BTn7oSzT7K7EP2iPu_DHpgwk
https://www.facebook.com/kamianka.online/posts/724936231674667
https://www.facebook.com/kamianka.online/posts/724936231674667
https://zruchno.travel/Publications/Entry/4161?lang=ua&fbclid=IwAR13kDpfcx261k81RNLQEyoAFOMkuzqfBgg1SyWJ3F7cpzPJ-1d8MdtJYis
https://zruchno.travel/Publications/Entry/4161?lang=ua&fbclid=IwAR13kDpfcx261k81RNLQEyoAFOMkuzqfBgg1SyWJ3F7cpzPJ-1d8MdtJYis
https://zruchno.travel/Publications/Entry/4161?lang=ua&fbclid=IwAR13kDpfcx261k81RNLQEyoAFOMkuzqfBgg1SyWJ3F7cpzPJ-1d8MdtJYis
https://zruchno.travel/Publications/Entry/4161?lang=ua&fbclid=IwAR13kDpfcx261k81RNLQEyoAFOMkuzqfBgg1SyWJ3F7cpzPJ-1d8MdtJYis
https://responsiblefuture.com.ua/obdarovani-diti-zigrali-chajkovskogo-v-kam-yantsi-de-tvoriv-kompozitor/?fbclid=IwAR1sFHN6gf4k5hhKkqeJ79nkGYULRQE55otRK9aK-qBjISNXSAKZkrbCrSI
https://responsiblefuture.com.ua/obdarovani-diti-zigrali-chajkovskogo-v-kam-yantsi-de-tvoriv-kompozitor/?fbclid=IwAR1sFHN6gf4k5hhKkqeJ79nkGYULRQE55otRK9aK-qBjISNXSAKZkrbCrSI
https://responsiblefuture.com.ua/obdarovani-diti-zigrali-chajkovskogo-v-kam-yantsi-de-tvoriv-kompozitor/?fbclid=IwAR1sFHN6gf4k5hhKkqeJ79nkGYULRQE55otRK9aK-qBjISNXSAKZkrbCrSI
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