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Фонд Вік тора Пінчука – незалежний 
приватний міжнародний благодійний 
Фонд, що базує тьс я в Україні.

Наша мета – надати новим поколінням 
мож ливіс ть с тати творц ями майбу тніх змін

Д ля дос ягнення ціє ї  мети ми розробляємо 
проек ти та будуємо партнерс тва,  
як в  самій України,  так і  поза ї ї  межами, 
та здійснюємо соціальні  інвес тиці ї  в  трьох 
основних напрямках:

інвес тиці ї  у  людину,  
аби примножити людський капітал;

інвес тиці ї  у  с успільс тво,  
аби підвищити рівень соціальної 
взаємоді ї;

інвес тиці ї  у світ,  аби сприяти 
поглибленню всесвітньої інтеграці ї.

За ос танні  три роки Фонд Вік тора Пінчука 
відчу тно ак тивізував та розширив свою 
діяльніс ть.  Бюд жет організаці ї  збільшивс я 
більше ніж у 10 разів, виріс з $2,3 мільйона  
у 2006 році до $25,7 мільйонів у 2008 році.

П
р

о
 н

ас

001



003

Зв
ер

н
ен

н
я 

Звернення Засновника

«Я хочу дати новим 
поколінням шанс 
стати творцями 
майбутніх змін»

Дорогі друзі,

Я – безнадійний оптиміст. І це тому, що я вірю: 
завтра може бути кращим, ніж сьогодення.  
Я завжди готовий братися за справу і діяти. 
Ось чому, ще понад десять років тому, я почав 
займатися благодійною діяльністю і в 2006 році 
заснував Фонд Віктора Пінчука. 

Великі філантропи сучасності – це ті, хто поєднує  
в собі широту бачення та здатність втілювати власні 
ідеї. Це ті люди, з яких я беру приклад. Дякуючи 
їм, я засвоїв дуже важливий урок: здобути успіх 
можливо тільки у співпраці. Ми повинні працювати 
разом з лідерами та видатними особистостями, 
які можуть реально впливати на стан речей.  
Я є прихильником ідеї підтримки нових поколінь,  
які воліють змінити світ на краще. Я хочу допомогти 
їм втілити свої мрії та розкрити їх власний потенціал. 
Я хочу дати їм шанс стати творцями майбутніх змін. 
Це справа моєї честі і місія мого Фонду.

Віктор Пінчук

К і лька д ат 

2007 
 Створення 
міжнародної 
інвестиційно-
консалтингової 
компанії «ІстВан» 
(EastOne Ltd.)

2006 
Заснування Фонду 
Віктора Пінчука

2003 
 Прийняття рішення 
відійти від політики 
та зосередитись 
на веденні бізнесу 
та благодійній 
діяльності

1998
Обрання народним 
депутатом 
Верховної Ради від 
Дніпропетровська 
(2-х скликань)

1990
Започаткування 
Корпорації 
«Інтерпайп» 
на основі своїх 
запатентованих 
інновацій

1987
Отримання ступені 
кандидата наук  
у Металургійному 
Інституті,  
м. Дніпропетровськ

1960
Народився  
у м. Києві



005

Кілька дат

Юлія Чеботарьова

2007 
Голова Правління 
Фонду Віктора 
Пінчука

2007 
Віце-президент 
«ІстВан Лтд»

2002
Була обрана 
народним 
депутатом 
Верховної Ради 

1999
Віце-президент 
з корпоративної 
власності, 
корпорація 
«Інтерпайп»

1993
Головний 
фінансовий 
директор, 
корпорація 
«Інтерпайп»

1987
Закінчила 
Дніпропетровський 
Національний 
університет

Томас Еймонд-
Ларітаз

2006 
Президент Фонду 
Віктора Пінчука

2005 
Розробка  
та створення Фонду 
Віктора Пінчука

2004 
Керівник офісу 
Віктора Пінчука

2003 
Старший радник 
болгарського 
Прем’єр-міністра  
Сімеона  
Заксе-Кобурга 
з європейських 
питань

2001 
Міжвідомчий 
координатор 
служби Прем’єр-
міністра Франції 
з європейських 
питань 

1998 
Закінчив Вищу 
Гірничу Школу  
у Парижі

Юлія Чеботарьова,  Гол о в а Пр ав л ін ня

Томас Еймонд-Ларітаз,  Пр е з и д е н т Ф о н ду

Чи впливає якось на роботу 

Фонду ситуація в українському 

політикумі?  

ЮЧ: Безпосередньо – ні. На щастя,  

ще з самого початку ми дали всім 

чітко зрозуміти, що Фонд знаходиться 

поза політикою. Віктор Пінчук 

особисто прийняв рішення відійти  

від політичної діяльності ще в 2003 

році. Тож, політичні процеси нам  

не на заваді. В організованих Фондом 

подіях та зібраннях беруть участь 

діячі, що мають різноманітні  

політичні вподобання. Наша мета –  
згуртовувати суспільство,  

а не роз’єднувати його.

У 2008 році Фонд так само 

втілював і свої проекти, 

і надавав гранти для реалізації 

інших ідей?

ТЕЛ: Так, справді, ми робили  

і те, і інше. Все залежить від проектів. 

Ми намагаємось власноруч вести 

українські проекти, адже вони 

вирізняються іноваційністю, 

і нам необхідно слідкувати  

за їх прогресуванням, аби кінцевий 

Якби Вам довелось підбити 

підсумки 2008 року кількома 

словами, що б Ви сказали?

ТЕЛ: Зростання, зрілість та рок-н-рол –  

ось найкращий підсумок діяльності 

Фонду у 2008 році!

- Зростання тому, що наш бюджет 

збільшився в 10 разів всього за два 

роки: з $2,3 мільйонів у 2006 році  

до $23 мільйонів у 2008.

- Зрілість тому, що після трьох 

років роботи ми можемо краще 

оцінювати ефект, який мають наші 

проекти. Наприклад, з 2006 року 

PinchukArtcentre прийняв понад  

500 000 відвідувачів, і понад  

3 000 немовлят було врятовано  

в неонатальних центрах «Колиски 

надії».

- Рок-н-рол тому, що концерт 

Пола Маккартні "Independence 

concert" у травні 2008 року став, 

безсумнівно, наймасштабнішою 

соціальною подією року в Україні. 

Журнал «Кореспондент» назвав 

концерт третьою найважливішою 

громадською подією з часів 

проголошення незалежності України 

в 1991, слідом за Помаранчевою 

революцією та візитом Папи Римського 

до Києва!

2008  – це рік ще більшого 

визнання Фонду з боку 

громадськості, чи не так?

ЮЧ: Саме так. Віктор Пінчук отримав 

звання «Благодійник року» від трьох 

різних організацій: газети «Дело», 

журналу «Egо» та Українського 

Форуму благодійників.

результат був якнайкращим.  

З іншого боку, ми виділяємо гранти 

на впровадження численних 

міжнародних проектів, які вже 

напрацьовані, з акумульованим 

досвідом - тож нам не доводиться 

винаходити свій велосипед.

Як Ви оцінюєте еволюцію 

філантропії в Україні?

ТЕЛ: Останні три роки ми були 

свідками філантропічної революції  

в країні. Донедавна ніхто і не вів мову 

про благодійну діяльність в Україні, 

а левова частка інвестицій в цьому 

напрямку надходила з-за кордону. 

Фонд Віктора Пінчука та ще декілька 

організацій започаткували нову 

тенденцію благодійного фінансування 

розвитку на місцях, цим само 

відновивши українську традицію 

філантропічної діяльності, яка була 

знищена на початку ХХ століття –  

з часу становлення Радянської влади. 

Благодійний рух виріс неймовірно, 

та й принципи роботи змінились: 

процеси стали більш прозорими 

та підзвітними, впроваджується 

стратегічне планування, краще 

усвідомлюються відмінності між 

політикою соціальної відповідальності 

та приватною благодійною діяльністю. 

Проте, філантропія в Україні все ще 

на стадії становлення. Робити все 

можливе для подальшого її розвитку, 

як в Україні, так і цілому світі, і є одним 

з наших завдань.  
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«Зрос тання,  зріліс ть 
та рок-н-рол – ось 
найкращий підс умок 
діяльнос т і  Фонду  
у  2008 році!»
Томас Еймонд-Ларітаз
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Про нас 

Фонд Віктора Пінчука – це незалежний 
приватний міжнародний благодійний 
фонд, що базується в Україні.

Наше бачення майбутнього

Ми впевнені у тому, що майбутнє 
твориться зараз, і кожен з нас може діяти.

Ми впевнені, що майбутні покоління 
мають стати рушійною силою змін.

Ми впевнені, що довгострокові соціальні 
інвестиції можуть допомогти людям стати 
господарями своєї долі.

Наша місія

Наша мета – надати новим поколінням 
можливість стати творцями майбутніх 
змін. Для її реалізації ми розробляємо 
проекти та будуємо партнерство,  
як в самій України, так і поза її межами,  
та інвестуємо у трьох основних напрямках:

інвестиції у людину, аби примножити 
людський капітал;

інвестиції у суспільство, аби покращити 
рівень соціальної взаємодії;

інвестиції у світ, аби сприяти 
поглибленню всесвітній інтеграції.

Охорона здоров’я

Освіта 

Мистецтво і культура

Шанси на добробут

Розширення ЄС

Популяризація 
України усвіті

Запобігання 
конфліктам

Єдність і толерантність

Розвиток 
філантропії

Допомога 
у надзвичайних 

ситуаціях
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1. Фонд Віктора Пінчука – приватний незалежний благодійний фонд. Він є незалежним 

від будь-якого уряду, будь-якої політичної партії чи корпорації. Він діє у відповідності  

до бачення та почуттів його засновника - Віктора Пінчука - з метою створювати можливості 

для наступних поколінь.

2. Фонд Віктора Пінчука – глобальний фонд, що базується в Україні. Виклики, які стоять 

перед країною, взаємопов’язані та взаємозалежні із викликами, що стоять перед усім світом. 

Так само ми здійснюємо свою діяльність у двох площинах – реалізуємо проекти в Україні  

із використанням найкращих міжнародних практик та працюємо на міжнародному рівні над 

пошуком відповідей на глобальні виклики, використовуючи наші українські ноу-хау та досвід. 

3. Діяльність Фонду базується на принципі створення можливостей. Наші інвестиції 

у більшості випадків мають довгостроковий характер та спрямовані на те, щоб створити 

сприятливі можливості для людей, які прагнуть використати надані долею шанси.  

Наші ключові принципи є відображенням філософії 

Фонду Віктора Пінчука. Вони говорять про те, що ми 

робимо, чому ми це робимо і як саме ми це робимо. 

4. Інновації – наріжний камінь нашого підходу. Ми віримо у необхідність шукати нових 

шляхів та засобів, аби знайти відповіді на виклики сучасного світу. 

5. Фонд розглядає себе як соціального інвестора і соціального підприємця.  

Ми прагнемо використовувати найкращі корпоративні практики та пристосувати їх до наших 

інвестицій в соціальній сфері. Стратегічне мислення, орієнтація на результат та ефективність 

використання ресурсів – наші ключові принципи. 

6. Ми розуміємо, що наша відповідальність виходить за межі реалізації наших проектів. 

Граючи унікальну роль у розвитку філантропії, ми прагнемо показати приклад та надихнути 

інших до дії. Ми хочемо, щоб ціле покоління стало творцем майбутніх змін.

7. У своїх думках та у своїй діяльності ми постійно керуємося найвищими етичними 

принципами, які мають поділяти і захищати всі, хто з нами працює.
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Охорона з доров’я 
Колиски надії

З метою зменшення дитячої смертності в Україні 
ми розбудовуємо мережу неонатальних центрів 
по всій країні, забезпечуючи їх найсучаснішим 
медичним обладнанням та підвищуючи кваліфікацію 
медперсоналу. За період 2006-2008 рр. було 
обладнано 16 таких центрів і врятовано близько  
3 000 новонароджених.

Освіта
Завтра.UA

«Завтра.UA» – це найбільша приватна 
загальнонаціональна стипендіальна програма 
в Україні. Ми відшуковуємо найталановитіших 
студентів України, надаємо їм фінансову підтримку 
для продовження освіти та пропонуємо можливість 
індивідуального розвитку у якості відповідальних 
та активних громадян. Ми працюємо у партнерстві 
з 32 університетами. 201 студент став стипендіатом 
програми у 2007 р., і ще 316 – у 2008.

Київська Школа Економіки (KSE)

Ми підтримуємо розбудову Київської Школи 
Економіки, єдиного навчального закладу в Україні,  
що керується міжнародними стандартами економічної 
освіти. Нашою метою є виховання нової генерації 
економістів світового класу задля поліпшення 
економічного, ділового та політичного середовища 
в Україні. У 2008 році було організовано дві публічні 
лекції за участі Мухаммеда Юнуса та Кофі Аннана.

Ініціатива «Аспен-Україна»

Спільно з інститутом Аспена (США),  застосовуючи 
його сучасні методики, ми підтримуємо поширення  
в Україні ціннісно-орієнтованого типу лідерства, який 
має на меті поліпшення життя окремих громад  

та країни в цілому. У 2008 році у Криму було 
проведено два однотижневих семінари у рамках 
програми «Аспен-Україна», в яких взяли участь  
46 представників з 14 міст України.

Мис тецтво і  к ульт ура  
PinchukArtCentre 

PinchukArtcentre – найбільший та найдинамічніший 
приватний мистецький центр у Центральній та Східній 
Європі. Його завдання – сприяти художній просвіті, 
розвивати та навчати цінувати мистецтво в Україні. 
PinchukArtcentre представляє широкому загалу 
творчість як українських, так і світових майстрів.  
З моменту відкриття у вересні 2006 р. і до грудня  
2008 р. у центрі було проведено 8 виставок, 
які відвідало понад 500 000 осіб.

Камерний оркестр «Пори року»

Ми переконані, що музика та культура є важливими 
чинниками розвитку особистості. Саме тому Фонд 
Віктора Пінчука підтримує діяльність камерного 
оркестру «Пори року», єдиного приватного оркестру 
в Україні. За 15 років свого існування оркестр зіграв 
понад 200 концертів, з яких 50 – це благодійні виступи 
музикантів перед школярами, студентами  
та викладачами Дніпропетровська.

Шанси на добробу т
Багатодітні сім’ї

У рамках спільної програми бізнесу та влади, ініційованої 
Президентом України, наш Фонд прийшов на допомогу 
багатодітним родинам Дніпропетровщини  
та Львівщини, в яких виховуються 10 та більше дітей. 
В ході реалізації програми було значно покращено 
життя 25 багатодітних сімей, які, загалом, виховують 
265 дітей; побудовано 8 нових будинків, капітально 
відремонтовано та вдосконалено 17 помешкань.

ЛЮДИНА

ІНВЕСТИЦІЇ У ЛЮДИНУ - примноження людського капіталу

$2,3млн.

Річний бюджет 
2006 року

$15,7млн.

Річний бюджет 
2007 року

$25,7млн.

Річний бюджет 
2008 року
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Концерт Пола Маккартні “Independence concert”

Відгукнувшись на наше запрошення,  

сер Пол Маккартні дав благодійний концерт у 

Києві, що мав на меті об’єднати країну та посилити 

взаєморозуміння всередині українського суспільства. 

Понад 350 000 людей прийшли на шоу у центрі 

столиці та більш ніж 13 мільйонів українців мали 

змогу спостерігати за дійством по ТБ під час прямої 

трансляції.

Розвиток філантропі ї

Глобальна Ініціатива Клінтона (Clinton Global Initiative)

Ми підтримуємо Глобальну Ініціативу Клінтона (cGI)  

у спробі створити міжнародну спільноту лідерів,  

які могли б запропонувати та втілити інноваційні ідеї 

у відповідь на найкритичніші виклики сьогоднішнього 

світу. На щорічному форумі cGI у 2008 році Фонд 

Віктора Пінчука оголосив про своє зобов’язання щодо 

проекту «Всесвітні студії» (WorldWideStudies). 

Круглий стіл з питань благодійності

З нагоди Всесвітнього економічного форуму у Давосі, 

ми організували круглий стіл з питань благодійності. 

Метою цього зібрання було підняти та обговорити 

питання стосовно розвитку філантропії як в Україні,  

так і в усьому світі. Подія зібрала 150 учасників.

Допомога у  над звичайних 
сит уаціях

Фонд Віктора Пінчука надає допомогу постраждалим 
від стихійних лих та у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій в Україні. В 2008 році ми простягли руку 
допомоги людям, які втратили свої домівки після 
вибуху газу у Львові та під час повені у західних 
областях України.

покликаних сформувати думку світової еліти щодо 

тенденцій у політичному, економічному  

та інвестиційному середовищах України. За період  

з 2005 по 2008 рік в ланч-конференціях взяли участь 

700 лідерів країн та відомих особистостей. 

Фонд “Open Ukraine”

Ми підтримуємо діяльність фонду “Open Ukraine“  

з метою поліпшити імідж України у світі та сприяти 

розвитку публічної дипломатії.

Інститут Петерсона (Peterson Institute)

Ми підтримуємо «Східноєвропейську та українську 

програму» Інституту міжнародної економіки 

Петерсона з метою сприяти кращому розумінню 

сучасних економічних перетворень в Україні з боку 

світової економічної та політичної еліти. 

Запобігання світовим  
та рег іональним конфлік там

Міжнародна кризова група (International Crisis Group)

Ми підтримуємо діяльність Міжнародної кризової 

групи, спрямовану на запобігання та залагодження 

небезпечних конфліктів у всьому світі та, зокрема,  

в регіонах, безпосередньо наближених до України.

Є дніс ть і  толерантніс ть
«Назви своє ім’я»
У справі виховання толерантності у суспільстві  
ми підтримуємо розгортання освітньої програми  
на тему Голокосту в Україні, розроблену для вчителів 
загальноосвітніх шкіл на основі фільму «Назви своє 
ім’я», співпродюсерами якого стали Стівен Спілберг  
та Віктор Пінчук. Програма охопила 14 000 учнів 
з усіх регіонів країни.

Ініціатива отця Дебуа

Сприяючи розвитку толерантних взаємин у суспільстві, 
ми підтримуємо видатну роботу отця Патріка Дебуа, 
французького католицького священика, який розшукує 
масові захоронення Голокосту в Україні. В 2008 році  
з нашою допомогою в нью-йоркському Музеї 
єврейської спадщини (Museum of Jewish Heritage) була 
організована виставка «Розстріл єврейського народу  
в Україні 1941-1944 рр.: Голокост від куль», створена 
паризьким Фондом пам'яті Шоа (Foundation pour la 
Memoire de la Shoah) та командою отця Дебуа  
«Яхад-Ін-Унум» (Yahad-In-Unum — «Разом»). 

Місцеві громади

Фонд Віктора Пінчука підтримує освітнє, культурне  
та духовне відродження єврейських громад в Україні. 
За 2008 рік близько 5 000 осіб в 165 містах мали змогу 
долучитися до традиційних суботніх трапез, а 2 000 
дітей з малозабезпечених сімей отримали матеріальну 
допомогу.

Юридичні клініки/правова допомога

У співпраці з «Інститутом відкритого суспільства» 
та Міжнародним Фондом «Відродження» ми 
підтримуємо юридичні клініки та проекти з правової 
допомоги для забезпечення рівноправного доступу 
до правосуддя для українських громадян, посилення 
верховенства права та дотримання прав людини.  

Розширення ЄС

Ялтинська Європейська Стратегія (YES)

Ми підтримуємо YES – Ялтинську Європейську 

Стратегію – міжнародну організацію, яка працює 

заради сприяння вступу України до Євросоюзу. 

Щорічна зустріч у Ялті стала головним громадським 

форумом високого рівня між ЄС та Україною,  

де відбуваються обговорення і формуються рекомендації 

щодо розвитку політичної взаємодії України та ЄС.

Інститут Брукінгза (Brookings Institution)

Ми підтримуємо програму Інституту Брукінгза  

під назвою «Кордони Європи», в ході якої аналізуються 

проблеми, викликані розширенням Європейського 

Союзу. Нашою метою є допомога експертам  

та політикам осягнути внутрішні процеси країни,  

і цим само сприяти ідеї українського членства у ЄС.

Фонд Amicus Europae 

Задля сприяння розвитку європейського вибору 

України, Фонд Віктора Пінчука підтримує програму 

розширення Європи та політики добросусідства 

Фонду Amicus Europae, який очолює Президент 

Квасьнєвський.

Ми підтримуємо Фонд Amicus Europae, очолюваний 

Олександром Квасьнєвським, та його програму 

розширення Європи і політики добросусідства  

для сприяння європейському майбутньому України.

Популяризація України у світ і

Український ланч у Давосі

Щорічно, під час Всесвітнього економічного форуму, 

ми організовуємо та проводимо Українську ланч-

конференцію у Давосі. Це одна з міжнародних подій, 

СУСПІЛЬСТВО

ІНВЕСТИЦІЇ У СУСПІЛЬСТВО - підвищення рівня соціальної взаємодії

СВІТ

ІНВЕСТИЦІЇ У СВІТ - сприяння поглибленню всесвітній інтеграції
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15 липня
Надано першу стипендію 
молодому українському 
лідеру для участі у cемінарі 
для керівників в інституті  
м. Аспен, Колорадо. 
Програма продовжує 
свою роботу,  розвиваючи 
Ініціативу «Аспен-Україна».

16 вересня
Відкриття PinchukArtcentre, 
першого широкомасштабного 
центру сучасного мистецтва 
в Україні, та першої виставки 
під назвою «Новий простір».

18 вересня
Завершено оформлення  
$ 2,5-мільйонної угоди  
про співпрацю, спрямовану 
на боротьбу з ВІЛ/СНІДом 
в Україні, між Фондом 
Вільяма Дж. Клінтона  
та Фондом Олени Франчук 
АНТИСНІД, та за підтримки 
Фонду Віктора Пінчука.

7 червня
Відкриття Українського 
павільйону, представленого 
Центром сучасного мистецтва 
PinchukArtcentre на 52-й 
Міжнародній виставці у Венеції.

16 червня 
Концерт сера Елтона Джона  
у Києві з метою розширення  
громадської поінформованості 
щодо ВІЛ/СНІДу. Шоу відвідали 
близько 200 тис. глядачів  
та ще 4 млн. людей побачили 
його по телебаченню. 
Відкриття в PinchukArtcentre 
виставки сучасних 
фотографій з приватної 
колекції сера Елтона Джона.

28 червня – 1 липня 
4-та щорічна конференція 
YES у Ялті, яку серед інших 
відвідали екс-Президент 
Біл Клінтон, Президент 
Віктор Ющенко, Президент 
Олександр Квасьнєвський, 
Канцлер Герхард Шредер, 
Прем’єр-міністр Янез Янша  
та Домінік Стросс-Кан.

12 жовтня
Святкування 10-ї річниці 
магістерської програми 
економіки в EERc,  
та проголошення створення 
Київської школи економіки 
(KSE) з $10-мільйонним грантом 
від Фонду Віктора Пінчука. 
Конференція за участі доктора 
Френсіса Фукуями та лауреата 
Нобелівської Премії доктора 
Роберта Енгла.

18 жовтня
Київська прем’єра фільму 
про Голокост в Україні «Назви 
своє ім’я» за участі Стівена 
Спілберга. Співпродюсерами 
фільму виступили пан 
Спілберг та пан Пінчук 
спільно з Інститутом Фонду 
Шоа Університету Південної 
Каліфорнії.

6 жовтня
Відкриття в PinchukArtcentre 

5-ї  найуспішнішої виставки 

під назвою «REFLEcTION».

9 жовтня 
Публічна лекція Джеймса 

Вульфенсона, 9-го президента  

Світового банку, у Київській 

школі економіки.

24 жовтня 
Публічна лекція Коліна 

Пауела, 65-го Держсекретаря 

Сполучених Штатів Америки, 

у Київській школі економіки.

6 листопада
Відкриття 12-го 

неонатального центру  

у рамках програми  

«Колиски надії». 

2006 
6 березня
Офіційне утворення 
Фонду Віктора Пінчука для 
консолідації всієї благодійної 
діяльності Віктора Пінчука.

1 червня
Про запуск проекту «Колиски 
надії» оголошено у Чернігові: 
започатковано розгортання 
мережі найсучасніших 
неонатальних центрів по всій 
Україні з метою зменшення 
дитячої смертності. 

13-16 липня
3-я щорічна зустріч в рамках 
Ялтинської Європейської 
Стратегії (YES), міжнародної 
мережі сприяння українському 
членству у Європейському 
Союзі. Ключові доповідачі: 
Стівен Байерс, Олександр 
Квасьнєвський, Елмар Брок, 
Іво Санадер, Юрій Єхануров, 
Олександр Мороз.  
YES підтримується Фондом 
Віктора Пінчука.

2007 
19 січня 
Відкриття 2-ї виставки 
в PinchukArtcentre - 
“GENERATIONS.UsA”.

26 січня 
Під час щорічного 
Всесвітнього економічного 
форуму відбулася 3-я 
Українська ланч-конференція
у Давосі за участі Вайри 
Віке-Фрайберг, Олександра 
Квасьнєвського, Віктора 
Януковича, Арсенія Яценюка, 
Олі Рена, Джорджа Сороса  
та Домініка Стросс-Кана. 

31 січня 
Перша церемонія 
нагородження стипендіатів-
переможців у рамках 
загальнонаціональної 
стипендіальної програми 
«Завтра.UA». 

13 квітня 
Відкриття 3-ї виставки  
у PinchukArtcentre - «Вік Муніс: 
Експертиза».
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2008 
24 січня
Перше засідання Круглого 
столу з питань благодійності 
у Давосі. Ключові доповідачі: 
Джордж Сорос, Метью Бішоп, 
Роберт Харісон, Волтер Ізексон 
та доктор Тадатака Ямада.

25 січня
4-а Українська ланч-
конференція у Давосі на тему 
«Україна. Що далі?» Ключові 
доповідачі: Віктор Ющенко, 
Джеймс Вульфенсон,  
Фред Бергстен, Жан Лем’єр  
та Майкл Уайт. 

18 березня
Постраждалі від вибуху газу 
у житловому будинку Львова 
отримали від Фонду Віктора 
Пінчука благодійну допомогу 
розміром понад 1 000 000 грн.  

14 червня
Концерт сера Пола Маккартні 
«Independence concert» 
у Києві збирає 350 000 
шанувальників на Майдані 
Незалежності і ще 13 000 000 
глядачів – перед телевізорами.
Проведення благодійної акції 
під час концерту для збору 
коштів на комп’ютерний 
томограф для Дитячого 
відділення Національного 
інституту раку.

14 червня
Відкриття 7-ї виставки  
в  PinchukArtcentre:  
«Пол Маккартні. Живопис».  

10-13 липня
5-й щорічний саміт 
«Ялтинської європейської 
стратегії» (YES) за участі 
Тоні Блера, Домініка Стросс-
Кана, Михайла Саакашвілі, 
Олександра Квасьнєвського, 
Марека Сівеца та інших.

8 квітня
«Долаючи бідність», лекція 
лауреата Нобелівської премії 
миру 2006 року доктора 
Мухаммада Юнуса в рамках 
проекту Київської школи 
економіки «Public Lectures».

9 квітня  
Форум «Зона вільної 
торгівлі: до успіху 
європейського проекту 
України», організований YES 
(«Ялтинською європейською 
стратегією») у Києві.

12 квітня
Відкриття 6-ї виставки  
у PinchukArtcentre: «Oneness», 
Маріко Морі.

11, 14, 17 травня
У рамках днів Європи YES 
організовує публічні дебати  
в Києві, Одесі та Донецьку.  

26 вересня
На щорічній зустрічі 
«Глобальної ініціативи 
Клінтона» (clinton Global 
Initiative, cGI) у Нью-Йорку 
оголошується запуск 
програми «Всесвітні студії» 
(WorldWideStudies), що надає 
можливість українським 
студентам отримувати 
ступінь магістра у найкращих 
університетах світу.

28 вересня
Відкриття 8-ї виставки  
в PinchukArtcentre - «Рейн 
на Дніпрі: колекція Джулії 
Стошек та Андреаса Ґурскі».

1-5 жовтня   
У Києві починає свою роботу 
2-й Університет YES за участі 
Віктора Ющенко, Яна Фіґеля, 
Олександра Квасьнєвського, 
Ніно Бурджанадзе, Сергія 
Ґлазьєва, Арсенія Яценюка  
та Марека Сівеца.

15 травня 
«Виклики перед Україною 
та світом», лекція 7-го 
Генерального секретаря 
ООН Кофі Аннана у рамках 
проекту Київської школи 
економіки «Public Lectures».

16 травня
Український інтелектуальний 
молодіжний Форум «Завтра: 
Світ, Україна, Я» у рамках 
стипендіальної програми 
«Завтра.UA» за участі Кофі 
Аннана збирає більше  
300 учасників з 17 регіонів 
України. 

3 червня 
Відкриття неонатального 
центру «Колиски надії»  
у Житомирі. До кінця 2008 
року у рамках програми 
«Колиски надії» буде відкрито 
16 таких центрів.

6-7 листопада 
2-й Київський безпековий 
форум «Чорноморсько-
Каспійський регіон  
і Європейська енергетична 
безпека», організований 
фондом ”Open Ukraine”.

23 листопада
Відкриття виставки «Розстріл 
єврейського народу в Україні:  
Голокост від куль», організованої 
отцем Патриком Дебуа 
 у Музеї єврейської спадщини 
(Museum of Jewish Heritage) 
 у Нью-Йорку.

1 грудня
Завершення програми 
«Зігрій любов’ю дитину», 
спрямованої на поліпшення 
умов проживання 
багатодітних сімей 
Дніпропетровської  
та Львівської областей.

15-17 грудня 
Конференція «Кордони 
Європи», організована 
інститутом Брукінгза  
за підтримки Фонда Віктора 
Пінчука та «Ялтинської 
європейської стратегії» (YES).



Колиски надії

Завтра.UA

Київська школа економіки

Ініціатива «Аспен – Україна» 

PinchukArtcentre

Камерний оркестр «Пори року»

Багатодітні сім’ї

Охорона здоров’я

Освіта

Мистецтво і культура

Шанси на добробут
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З метою зменшення дитячої смертності в Україні 
ми розбудовуємо мережу неонатальних центрів 
по всій країні, забезпечуючи їх найсучаснішим 
медичним обладнанням та підвищуючи 
кваліфікацію медперсоналу.

Показник дитячої смертності в Україні вдвічі перевищує 

відповідний показник США та Західної Європи. 

Дитяча смерть – це драма для родини, яка втрачає 

дитину. Це також величезна загроза подальшому 

розвитку країни, яка вже зіткнулася з різким 

скороченням кількості мешканців та безпрецедентною 

проблемою старіння населення. 

У червні 2006 року Фонд Віктора Пінчука розпочав 

програму «Колиски надії», спрямовану на розбудову 

мережі найсучасніших неонатальних центрів по всій 

країні (на базі існуючих державних медичних закладів). 

Такі центри Фонд забезпечує сучасним медичним 

обладнанням, навчає лікарів та медсестер новим 

технологіям виходжування новонароджених.  

Фонд також обладнує центри комп’ютерами, 

підключенними до мережі Інтернет, аби надати 

медпрацівникам доступ до останньої інформації  

у галузі неонатології. Ці заходи дозволяють зменшити 

дитячу смертність і, таким чином, сприяти поліпшенню 

демографічної ситуації в Україні. 

У 2006-2007 рр. було відкрито 12 центрів  

«Колиски надії» (у Чернігові, Володимирці, Полтаві, 

Дніпропетровську, Києві, Луцьку, Чернівцях, Ізмаїлі, 

Бахчисараї, Сімферополі, Одесі та Донецьку).

А в 2008 р. відкрилось іще 4 такі центри  

(у Хмельницькому, Житомирі, Черкасах та Івано-

Франківську). 

В рамках цього проекту 78 лікарів з лікарень-партнерів 

мали змогу долучитися до різноманітних навчальних 

програм в Україні та за кордоном.

Згідно з даними лікарів за цей період було врятовано 

більше 3 000 новонароджених завдяки програмі 

«Колиски надії».

«Все своє життя я буду 
вдячна цим добрим людям, 

які допомогли врятувати 
життя моєму синові».

ОлЕНА ЧЕрНІй
мати 2-річного Богдана, народженого  

з вагою 490 г

ЛЮДИНА

16
Неонатальних 
центрів відкрито  
у 2006-2008 рр.

3 000 
Малюків врятовано 
за період з 2006 р.
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«Завтра.UA» – це найбільша приватна загальнонаціональна 
стипендіальна програма в Україні. Ми відбираємо 
найталановитіших студентів України, надаємо  
їм фінансову підтримку для продовження освіти  
та пропонуємо можливості індивідуального розвитку 
у якості відповідальних та активних громадян.

Стипендіати відбираються щорічно на відкритому 

всеукраїнському конкурсі. Конкурс, із залученням 

незалежних фахових експертів, проводиться у три 

етапи, що дозволяє оцінити навики самостійної 

наукової роботи конкурсантів та їх особистісні якості. 

У програмі беруть участь 32 українські університети.  

У 2006 році ми відібрали 201 стипендіата, а у 2007 - 316. 

Загалом на участь у стипендіальній програмі було 

подано  більше 1 500  заявок. 

Кожен стипендіат «Завтра.UA» отримує стипендію  

у розмірі 594 грн. на місяць протягом року. Це гарантує 

студенту  поліпшені умови проживання  та дозволяє 

зосередити зусилля на навчанні. 

Програма надає студентам додаткові можливості для 

професійного та особистого розвитку, а також для 

встановлення нових зв’язків. 14 стипендіатів «Завтра.UA»  

були запрошені на 5-у конференцію «Ялтинської 

європейської стратегії» (YES), де вони мали нагоду 

зустрітися з Тоні Блером, Домініком Стросc-Каном, 

Олександром Квасьнєвським та іншими відомими 

політиками.

У 2008 р. ми підтримали наступні соціальні проекти 

стипендіатів-волонтерів: прибирання зон відпочинку 

на пляжах Дніпропетровська; літня школа аграріїв; 

допомога з благоустрою природних заповідників 

України у Вінниці, Дубно, Переяславі-Хмельницькому 

та Бєлгород-Дністровському; популяризація освіти 

серед дітей-сиріт.

У травні 2008 року в українському інтелектуальному 

молодіжному Форумі «Завтра.UA»  взяв участь особливий 

гість – 7-й Генеральний секретар ООН Кофі Аннан.

 «Завдяки цій програмі  
я змогла придбати наукову 

літературу, підручники  
та ноутбук, а також відвідати 

наукові конференції».
МАрІЯ СЕНиЧ 

стипендіатка «Завтра.UA» з Івано-Франківська

ЛЮДИНА

316
Нових стипендіатів 

32 
Університети-
партнери 
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Ми підтримуємо розбудову Київської школи 
економіки, єдиного навчального закладу в Україні,  
що керується міжнародними стандартами 
економічної освіти. Нашою метою є виховання нової 
генерації економістів світового класу для України.

Київська школа економіки (KSE ) пропонує міжнародно 

визнану повну дворічну англомовну магістерську 

програму. Програма викладається іноземними  

та українськими викладачами, що пройшли навчання 

на Заході і мають значний дослідницький досвід. 

Місія KSE має три складові:

• Освітню (ступінь магістра)

• Дослідницьку

• Просвітницьку (публічні лекції).

У 2008 році 39 студентів стали випускниками 

дворічної магістерської програми з економіки, вийшло 

11 публікацій у найавторитетніших міжнародних 

економічних журналах. Було організовано 2 публічні 

лекції для  того, щоб поповнити інтелектуальні дискусії 

в Україні поглядами міжнародних лідерів  

та експертів, а також для того щоб стимулювати дебати 

стосовно проблем, які стоять перед Україною та світом. 

З лекціями виступали лауреат Нобелівської премії 

доктор Мухаммед Юнус та 7-й Генеральний секретар 

ООН Кофі Аннан.

Київська школа економіки фінансується міжнародним 

консорціумом донорів та керується згідно  

з міжнародними стандартами. Київська школа 

економіки була заснована у 2006 р. Консорціумом  

з економічної освіти та досліджень (EERc) та Фондом 

Віктора Пінчука, який виділив  $10 млн. на підтримку 

подальшого розвитку KSE.

KSE співпрацює з Х’юстонським університетом (США), 

що дозволяє її випускникам отримувати дипломи 

магістра економіки американського зразка.

ЛЮДИНА

 «Розпочавши навчання  
за докторською програмою 

в Берклі, я з впевненістю 
можу сказати, що рівень 

економічної освіти в KSE – 
серед найвищих у світі».

ВЯЧЕСлАВ ШЕрЕМІрОВ 
KSE’2008; студент докторської 

програми з економіки (PhD in Economics), 
університет Каліфорнії, Берклі

$10млн. 
На розвиток 
Київської школи 
економіки
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Спільно з Інститутом Аспена (США),  застосовуючи 
його сучасні методики, ми підтримуємо поширення 
в Україні цінністно-орієнтованого типу лідерства, 
який має на меті покращення життя окремих 
громад та країни в цілому.

Ініціатива «Аспен-Україна» була розпочата у 2006 

році з метою допомогти перспективним українським 

лідерам набути якостей інтелектуальної еліти, готової 

присвятити себе проблемам суспільного життя.

У 2006-2007 роках ми надали стипендії 9 українським 

лідерам для участі у Аспенівському семінарі 

«Відповідальне лідерство» у США. Ці учасники 

відіграли провідну роль у залученні ширшої аудиторії 

при підготовці першого семінару «Відповідальне 

лідерство» в Україні у 2008 р.

Перші два семінари «Аспен-Україна», організовані 

Фондом Віктора Пінчука спільно з Інститутом Аспена, 

відбулись у лютому та жовтні 2008 року в Криму.  

На цих семінарах, в сприятливих для розмірковувань  

і дружніх стосунків умовах, збирались групи з 20-25  

лідерів для жвавих та інтенсивних дискусій,  

які проводили кваліфіковані модератори. Класичні  

та сучасні тексти Арістотеля, Хоббса, Руссо, Сковороди, 

Толстого, Гавела, які відображають всю потужність 

людської цивілізації, стали відправними точками  

для глибоких дискусій, в ході яких питання, поставлені 

групою, часто були такими ж блискучими, як і різноманітні, 

багаті на позачасову мудрість тексти філософів. 

Випускники семінарів кажуть, що, завершивши курс, 

вони виходять сповнені нових сил, як з особистої,  

так і з професійної точок зору, з вдосконаленими 

навичками прийняття рішень і часто з настільки 

зміненими поглядами на життя, що намічають новий 

план щодо майбутнього. Семінари проводились 

українською або російською мовами  за методикою, 

розробленою Інститутом Аспена. Аспенівський метод 

текстового діалогу пропонує учасникам нейтральний 

форум для розмірковування над одвічними людськими 

цінностями, пошуку спільної мови та культивування 

кращого розуміння сутності людини.

«Семінар виправдав  
мої сподівання на 100%.  

Я отримав справжнє 
задоволення, сформував нові 

цілі, багато чому навчився,  
та головне, набув нових друзів».

СВЯтОСлАВ ВАКАрЧУК 
український співак та соціальний лідер

ЛЮДИНА

2
Однотижневі 
семінари  
«Аспен – Україна»

46 
Учасників семінарів 
з 14 міст України
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PinchukArtcentre – найбільший та найдинамічніший 
приватний мистецький центр у Центральній  
та Східній Європі. Його завдання – сприяти художній 
просвіті, розвивати та навчати цінувати мистецтво 
в Україні. PinchukArtcentre представляє широкому 
загалу творчість як українських, так і світових майстрів.

Своєю діяльністю PinchukArtcentre сприяє культурній 

інтеграції та емансипації українського мистецтва  

та суспільства. Більш того, він сприяє культурному 

діалогу на рівні східних і західних культур.  

Всім відомо, що світ змінюється, але мистецтво 

лишається назавжди. Тож, ми віримо у силу мистецтва 

як чинника розвитку індивідуальності споглядача.

З моменту свого відкриття у вересні 2006 року  

до грудня 2008  PinchukArtcentre провів 8 виставок  

та прийняв більше 500 000 відвідувачів. Вхід до музею 

безкоштовний. Твори, що виставляються, є частиною 

приватної колекції, або привозяться на період виставок 

у рамках міжнародного обміну. Ми презентуємо 

роботи, виконані найкращими світовими  

та українськми митцями, такими як Сергій Братков, 

Ілля Чичкан, Ентоні Гормлі, Андреас Ґурскі, Деміен 

Херст, Джефф Кунс, Сара Моріс, Вік Муніс, Такаші 

Муракамі, Арсен Савадов, Сем Тейлор-Вуд, Олег 

Тістол, Василь Цаголов, Петро Укланські та інших. 

В 2008 р. PinchukArtcentre організував три масштабні 

експозиції та реалізував чотири проекти, які відвідало 

майже 300 000 осіб. 

PinchukArtcentre пишається своєю роллю однієї  

з центральних арен світового мистецтва, де виставляються  

роботи видатних митців сучасності, які віддзеркалюють 

та репрезентують всю складність світу в унікальних, 

нових формах.

У 2008 р. PinchukArtcentre заснував загальнонаціональну 

премію PinchukArtcentre Prize – першу в Україні 

приватну премію у сфері сучасного мистецтва.  

Вона присуджується молодим українським митцям, 

віддаючи перевагу художній якості творів  

та з метою тривалої підтримки молодого таланту. 

 «Згадайте слово Київ 
у присутності західної 

людини, що цікавиться 
культурою, і вона скаже:  
«О, це часом не те місто,  

в якому мільйонер створив 
чудовий приватний музей?».

ДжОН ВАрОлІ 
журналіст, Bloomberg 

ЛЮДИНА

500 000
Відвідувачів 
за вересень 2006 – 
грудень 2008 рр.
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ВИСТАВКИ 2008

Загальна кількість відвідувачів: близько 300 000

МАРіКО МОРі: Oneness (ЄДНАННЯ)

13 квітня – 15 червня

Грандіозна експозиція відомої японської художниці,  

яка у своїй творчості застосовує елементи як японської, 

так і західної культури у поєднанні з тенденціями 

сучасної популярної культури, дизайну, моди, музики,  

манги (форма японських коміксів) та наукової 

фантастики. На виставці були представлені численні 

вже відомі загалу роботи, такі як Oneness, Tom NA 

H-IU та  Wave UFO, яка була розміщена у спеціальному 

приміщенні у внутрішньому дворі торгівельно-

розважального комплексу «Арена».

ПОЛ МАККАРТНі: ЖИВОПИС    

17 червня – 13 липня

Масштабна виставка 40 полотен відомого музиканта, 

до якої увійшли численні роботи з його приватної 

колекції, що раніше ніколи не виставлялися.  

Показ відкрився у тандемі з найбільшим благодійним 

концертом у Києві.

РЕйН НА ДНіПРі. КОЛЕКціЯ ДЖУЛії СТОШЕК/ 

АНДРЕАС ҐУРСКі  

28 вересня – 14 грудня

Відбуваючись під час «Днів німецької культури  

в Україні», ця виставка об’єднала відомого німецького 

фотографа Андреаса Ґурскі і його 24 масштабними 

фотографіями з Джулією Стошек і 18 відібраними 

відео-інсталяціями з її колекції у м. Дюссельдорф.  

Третім компонентом цього унікального міжнародного 

проекту став концерт гурту Kraftwerk, піонерів 

електронної музики.

PrOject rOOm 

Христина Соломуха: Pastime Paradise 

12 квітня – 11 травня 

Перша виставка у новому художньому просторі 

Project Room презентувала серію інсталяцій молодої 

художниці, мешканки Франції, в якій вона  з гумором 

вивчає ідеологічні та утопічні протиріччя сучасного 

урбаністичного простору України та Європи.

IRWIN: East Art Map («Художня карта Східної Європи»)  

20 травня – 8 червня

Мультимедійна інсталяція словенської групи,  

яка досліджує взаємозв’язки між митцями, художніми 

тенденціями та історією мистецтва Східної Європи.

Група р.Е.П.: Патріотизм. Мистецтво як подарунок.   

28 вересня – 2 листопада

Перша серйозна виставка київської арт-групи,  

яка працює із зображеннями, знаками  

та узагальненими логотипами з метою створення 

сучасної ієрогліфічної мови, спонукаючи до діалогу 

про насичений візуальний ландшафт сьогодення.

Група SOSka: Мрійники

14 листопада – 14 грудня

Серія фото- та відеоробіт, в основі яких лежить 

дослідження молодіжної субкультури харківськими 

митцями. Виставка торкнулася питань емоцій, 

зображення та підліткової проблемності.

ЛЮДИНА
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Ми переконані, що музика, як і культура в цілому,  
є важливими чинниками розвитку особистості. 
Саме тому Фонд Віктора Пінчука підтримує 
діяльність камерного оркестру «Пори року», 
єдиного приватного оркестру в Україні.

Дніпропетровський камерний оркестр «Пори року» 

було створено у квітні 1993 року за ініціативою 

відомого українського скрипаля та концертмейстера 

оркестру Дніпропетровського театру опери та балету, 

народного артиста України Гаррі Логвина та диригента, 

заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Логвина.

Під керівництвом Дмитра Логвина за останні 15 років 

оркестр дав понад 200 концертів у різних містах 

України, записав два музичних відеофільми та три 

музичні компакт-диски. До концертної програми 

оркестру увійшли твори Баха, Моцарта, Гайдна, 

Вівальді, Гріга, Чайковського, Бортнянського, 

Шостаковича та популярні мініатюри Крейслера, 

Манчіні, Гершвіна, П’яццоли.

Камерний оркестр «Пори року» був партнером таких 

виконавців, як Катя Немирович-Данченко (фортепіано, 

Німеччина), Джулія Зільберквіт (фортепіано, США), 

Володимир Віардо (фортепіано, США), Ваг Папян 

(фортепіано, Ізраїль), Фредерік Пеляссі (скрипка, Франція), 

Домінік Шоссар (скрипка, Франція), Бернар Мулен 

(валторна, Франція), Володимир Сніцаренко (труба, 

Україна), Остап Шутко (скрипка, Україна), Єлизавета 

Бушуєва (арфа, Росія), Євгеній Кострицький (скрипка, 

Великобританія - Україна), Ноа Леві (скрипка, США), 

Олександр та Даніель Гурфінкель (кларнет, Израїль)  

та солісти камерного оркестру «Віртуози Москви»  

під керівництвом Володимира Співакова: 

концертмейстер Аркадій Футер (скрипка), Михаїл 

Мільман (віолончель) та Олексій Уткін (гобой).

«Пори року» — єдиний український колектив, який дав 

концерт в Оружейній палаті московського Кремля.

Кожного місяця камерний оркестр виступає  

з благодійними концертами перед школярами, 

студентами та викладачами дніпропетровських 

університетів. На сьогоднішній день «Пори року»  

дали 50 таких концертів.

ЛЮДИНА

«Мене дуже радує  
те, що існує такий оркестр 

 у Дніпропетровську, я вважаю 
його одним з найкращих  

в Україні».
ВОлОДиМир ГриШКО 

оперний співак

200
Концертів зіграно 
за 15 років

50 
Благодійних 
виступів перед 
школярами, 
студентами  
та викладачами 
Дніпропетровська
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У рамках спільної програми бізнесу та влади, 
ініційованої Президентом України, наш Фонд 
прийшов на допомогу багатодітним родинам 
Дніпропетровщини та Львівщини, у яких 
виховуються 10 та більше дітей.

У рамках виконання  програми «Зігрій любов'ю 

дитину», яку було ініційовано Президентом,  

ми підтримали багатодітні родини Дніпропетровської 

та Львівської областей. Ця програма об’єднала владу 

та представників бізнесу у спільному намірі поліпшити 

житлові умови родин, що виховують 10 і більше 

неповнолітніх дітей.

Після підписання у лютому-квітні 2008 року 

Меморандумів про взаємну співпрацю 

з Дніпропетровською та Львівською 

облдержадміністраціями, для отримання адресної 

допомоги було визначено 14 сімей у Львівській  

та 11 у Дніпропетровській областях. Загальна кількість 

дітей, що виховуються у цих родинах, становить 

265 осіб. Нами також був проведений попередній 

аналіз житлових умов цих сімей, було визначено 

першочерговість їх потреб, зроблено розрахунки  

щодо бюджету, строків та терміновості виконання 

робіт.

У 2008 році Фонд Віктора Пінчука виділив  

$1,4 мільйона на поліпшення умов проживання всіх  

25 родин. Ми придбали 8 нових домівок  

та допомогли провести капітальні ремонтні роботи, 

щоб перебудувати 17 існуючих будинків, а також 

облаштувати їх необхідними меблями.

ЛЮДИНА

25
Багатодітних 
сімей з 265 
дітьми отримали 
допомогу

8 
Нових будинків  
та вдосконалено  
17 домівок

 «Боже мій, ми мріяли про 
власний ігровий майданчик, 
садочок з квітами, але навіть 
і подумати не могли, що мрія 

здійсниться».
СВІтлАНА ЗАВАлиШиНА
мати 10 дітей, Кривий Ріг, 

Дніпропетровська область



«Назви своє ім’я»

Ініціатива отця Дебуа

Місцеві громади

Юридичні клініки/Правова допомога

Концерт Пола Маккартні

Глобальна Ініціатива Клінтона

Круглий стіл з питань благодійності

Допомога у надзвичайних ситуаціях

Єдність і толерантність

Розвиток 
філантропії

Допомога  
у надзвичайних 

ситуаціях
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У справі виховання толерантності у суспільстві  
ми підтримуємо освітню програму на тему Голокосту 
в Україні, розроблену для вчителів загальноосвітніх 
шкіл на основі фільму «Назви своє ім’я», 
співпродюсери якого Стівен Спілберг та Віктор Пінчук. 

У 2005-2006 роках Стівен Спілберг та Віктор Пінчук 

спільно виступили продюсерами документального 

фільму «Назви своє ім’я» про Голокост в Україні. Фільм, 

знятий режисером Сергієм Буковським, ґрунтується  

на свідченнях людей, які пережили Голокост, та тих,  

хто рятував євреїв від знищення нацистами.  

Ці свідчення належать Інституту Фонду Шоа 

Університету Південної Каліфорнії, вони були записані 

в Україні, Європі та по всьому світові у 1990-х  

з ініціативи Стівена Спілберга.

У жовтні 2006 року Фонд Віктора Пінчука організував 

прем’єрний показ фільму у Києві, який відбувся  

за участі пана Спілберга, представників громадської, 

культурної та політичної еліти, жертв Голокосту, а також 

журналістів. Присутність Стівена Спілберга та заява 

про його українське та єврейське походження стали 

вагомими факторами для того, щоб ще раз наголосити 

про важливість толерантних  відносин у суспільстві. 

За підтримки Фонду відбувся показ фільму у багатьох 

кінотеатрах та школах України.

У партнерстві з Інститутом Фонду Шоа на основі 

фільму було розроблено спеціальну освітню програму 

«Назустріч пам’яті». Мета програми — допомагати 

викладачам шкіл у висвітленні теми Голокосту  

та виховувати толерантність у школярів. У 2008 р. 

 у рамках  програми було проведено ряд семінарів,  

у яких взяли участь 3 200 викладачів загальноосвітніх 

шкіл. Семінари проводилися спільно  

з Всеукраїнською асоціацією викладачів історії  

та суспільних дисциплін «Нова доба». Кожен вчитель 

отримав мультимедійний навчально-методичний 

посібник з 11 уроками Голокосту.  Продовжуючи 

почату справу, вчителі 410 шкіл поширили програму 

«Назустріч пам’яті» по всій Україні, донісши її суть  

до 14 000 школярів.

    

«Люди повинні знати  
про жахіття Голокосту.  

Це допоможе їм  
не піддаватися расистському 
впливові та більше поважати 

одне одного. Врешті решт, 
всі люди рівні».

АНЯ М. 
школярка, школа №288, м .Київ

14 000
Учнів пройшли 
навчання

С УСПІЛЬС ТВО
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Сприяючи розвитку толерантних взаємин 
у суспільстві, ми підтримуємо видатну роботу 
отця Патріка Дебуа, французького католицького 
священика, який розшукує масові захоронення 
Голокосту в Україні. 

Фонд Віктора Пінчука є українським партнером отця 

Патріка Дебуа та надає підтримку його організації 

«Яхад-ін-Унум».

Отець Патрік Дебуа, скромний римо-католицький 

священик із Франції, порушив мовчання довкола 

маловідомої сторінки Голокосту, коли за період 

з 1941 до 1944 року нацисти знищили півтора 

мільйона євреїв в Україні. На відміну від Західної  

та Центральної Європи, де Голокост досить добре  

задокументований, страшні події в Україні 

приховувалися – спочатку нацистами, а потім  

радянською владою. Протягом чотирьох років 

отець Дебуа опитав більше 700 людей, які стали 

свідками вбивств в дитинстві і ніколи не розповідали 

про пережиті жахи. Свідки допомогли отцю Дебуа  

віднайти понад 800 (за оцінками з 2 000) масових 

захоронень, про більшість з яких раніше було невідомо.

За своє дослідження Голокосту в Україні у червні 2008 

року отець Дебуа отримав звання кавалера Почесного 

Легіону та нагороду від Президента Ніколя Саркозі.

Фонд Віктора Пінчука сприяв «Яхад-ін-Унум» 

в організації першого в історії міжнародного 

симпозіуму, присвяченого темі Голокосту в Україні, 

який відбувся у Франції у жовтні 2007 року.

Окрім надання гранту «Яхад-ін-Унум», наш Фонд 

допоміг Музею єврейської спадщини в Нью-Йорку 

відкрити першу в США виставку, присвячену Голокосту 

в Україні – «Розстріл єврейського народу в Україні: 

Голокост від куль», створену Фондом пам'яті 

Шоа (Париж) та презентовану спільно з «Яхад-ін-Унум». 

Виставка відкрила свої двері у листопаді 2008  

та тривала до березня 2009 року. Вона привернула увагу 

широкої та небайдужої аудиторії, ставши чинником 

дискусій про геноцид вчорашнього та сьогоднішнього 

дня та звертаючись, зокрема, до молоді із закликом 

створення толерантнішого суспільства у майбутньому.

«Патрік Дебуа є символом двох 
братських релігій, які ігнорували 

або навіть ненавиділи одна 
одну, і які сьогодні об’єдналися 

заради спільної боротьби проти 
ненависті, безглуздя, заради 
життя, цивілізації, людства». 

НІКОлЯ САрКОЗІ 
Президент Франції 

1,5млн.
Євреїв знищено 
нацистами в Україні 
під час Другої 
світової війни 

800 
Масових 
захоронень були 
віднайдені отцем 
Дебуа

С УСПІЛЬС ТВО
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Фонд Віктора Пінчука підтримує освітнє, культурне 
та духовне відродження єврейських громад  
в Україні.

Фонд Віктора Пінчука є основним спонсором 

дніпропетровської єврейської громади – однієї  

з найбільших в Україні. 

Фонд бере участь у забезпеченні навчально-

виховного процесу у чотирьох дніпропетровських 

єврейських освітніх закладах.

Фонд також підтримує проекти, спрямовані 

на освітнє, культурне та духовне відродження 

єврейських громад по всій країні: у 2008 році  

нашу підтримку отримали 32 єврейські громади  

з різних регіонів України. До таких проектів 

належать організація суботніх трапез (Шабатів), 

надання матеріальної допомоги дітям  

з малозабезпечених сімей та ін. Цього року суботні 

трапези відвідало 5 000 осіб з 165 українських міст 

і сіл. Понад 2 000  дітей з малозабезпечених родин 

мали змогу повноцінно харчуватися  

та одягатися, а також отримали фінансову 

допомогу на організацію належного літнього 

відпочинку. Напередодні нового навчального 

року 682 школярі отримали набори зі шкільним 

приладдям.

«Я – мати двох дітей, і для 
мене дуже важливо бачити, 

що хтось іще турбується 
про них, і що ця турбота від 

щирого серця».
трУБНІКОВА С. 

мати двох дітей, які отримують 
допомогу від Фонду Віктора Пінчука

5 000 
Людей з 165 міст 
відвідали суботні 
трапези

2 000  
Дітей  
з малозабезпечених 
сімей отримали 
допомогу 

С УСПІЛЬС ТВО
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У співпраці з «Інститутом відкритого суспільства»  
та Міжнародним Фондом «Відродження»  
ми підтримуємо юридичні клініки та проекти  
з правової допомоги для забезпечення рівноправного 
доступу до правосуддя, посилення верховенства 
права та дотримання прав людини в Україні 

Юридичні клініки

За допомоги проекту була створена мережа  

з 37 юридичних клінік у 21 регіоні України. Юридичні 

клініки, де студенти правничих навчальних закладів 

надають юридичні послуги населенню,  

були організовані з метою надати правові послуги  

тим, хто їх потребує, проте не здатен оплатити.  

Адже правовій освіті в Україні безнадійно бракує 

практичних навичок, а більшість українців не можуть 

собі дозволити послуги приватного адвоката.  

Щороку більше 15 500 громадян отримують 

консультації у юридичних клініках,  

а більш ніж 700 студентів-юристів знайомляться  

із юридичною практикою.

Правова допомога

Проект, розпочатий у 2007 році, надає можливість 

обвинуваченим у кримінальних справах користуватись 

безкоштовним адвокатським захистом, а саме: 

викликати адвоката до початку  допиту у міліції, 

відмовлятися від адвоката тільки у його/її присутності, 

повідомляти адвокатів про кожен випадок затримання. 

У трьох регіонах України: на сході (Харків), у центрі 

(Біла Церква) та на заході (Хмельницький) — офіси 

громадського захисту уклали угоди з регіональними 

органами правопорядку та надавали правову 

допомогу обвинуваченим у кримінальних справах  

з моменту їх затримання.  

У рамках цього експерименту адвокати надали 

правову допомогу близько 2 000 звинуваченим. 

.

 «Якість надання 
правової допомоги 
малозабезпеченим 

громадянам у кримінальних 
справах значно поліпшилась».

З доповіді про результати Пілотного 
проекту Правової допомоги,  

ЕДВАрД рУКЕр,  
співробітник Інституту відкритого суспільства

37 
Юридичних клінік 
по всій Україні 

15 500   
Громадян 
отримують 
консультації  
у юридичних 
клініках України 
(щороку) 

С УСПІЛЬС ТВО
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Відгукнувшись на наше запрошення,  
сер Пол Маккартні дав благодійний концерт у Києві, 
що мав на меті об’єднати країну та посилити 
взаєморозуміння всередині українського суспільства. 

У суботу 14 червня 2008 року на запрошення Фонду 

Віктора Пінчука перед багатотисячною аудиторією  

на Майдані Незалежності у Києві виступив сер  

Пол Маккартні. Ця надзвичайна подія мала назву 

«Independence concert».

Незважаючи на грозу та зливу, на концерт сера Пола 

Маккартні прийшло 350 000 людей – рекордна 

кількість глядачів в історії України. Крім того, концерт 

транслювався наживо ще в шести найбільших містах 

країни (Харкові, Дніпропетровську, Севастополі, 

Львові, Донецьку та Одесі), зібравши на площах міст 

195 000 охочих подивитися шоу, а понад 13 мільйонів 

прихильників мали нагоду насолодитися дійством  

у прямому ефірі по телебаченню.

Ця хвилююча подія стала символічною для декількох 

поколінь українців. Вона об’єднала людей різних 

політичних уподобань та геополітичних орієнтацій 

довкола ідей миру, любові та єдності – саме тих ідей, 

що 30 років тому допомогли  Полу Маккартні та гурту 

«Бітлз» (The Beatles)  розтопити у серцях мільйонів 

людей лід «холодної війни» та зробити світ кращим. 

«Independence concert» – це соціальна ініціатива, 

метою якої було зміцнити довіру та порозуміння  

в українському суспільстві.

Понад 300 відомих політиків, бізнесменів, дипломатів 

та зірок разом з сером Полом Маккартні долучилися 

до благодійної акції зі збору коштів «Час бути разом», 

організованої Фондом Віктора Пінчука. Загальна 

сума, зібрана у ході акції, сягнула 4 млн. гривень – 

суми, достатньої для придбання нового сучасного 

обладнання  для дитячого відділення Національного 

інституту раку, що є найбільшою спеціалізованою 

установою в Україні, яка бореться з онкологічними 

захворюваннями дітей. Новий комп’ютерний томограф 

було встановлено в інституті 16 грудня 2008 року.  

С УСПІЛЬС ТВО

350 000  
Людей прийшли  
на концерт

13млн.   
Глядачів 
подивились 
концерт по ТБ

«Для багатьох людей музика 
«Бітлз» є символом свободи 

та щастя, тому що колись 
вона була під забороною».

ПОл МАККАртНІ
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Ми підтримуємо Глобальну ініціативу Клінтона (cGI) 
у спробі створити міжнародну спільноту лідерів, 
які могли б запропонувати та втілити інноваційні 
ідеї у відповідь на найкритичніші виклики 
сьогоднішнього світу. 

Глобальна ініціатива Клінтона – це незалежна 

організація, що спонукає своїх членів  до дій,  

аби знайти практичні відповіді на глобальні проблеми 

шляхом взятих на себе конкретних зобов’язань,  

які трансформуються у конкретні результати.  

З 2005 року  у такий спосіб було покращено життя 

200 мільйонів осіб у 150 країнах світу.  

Щорічні форуми cGI збирають лідерів державних, 

ділових та громадських кіл з усього світу,  

аби переглянути і обговорити найгостріші міжнародні 

виклики, та, відповідно, втілити слова у реальні 

справи. Остання зустріч cGI відбулася у Нью-Йорку  

23-26 вересня 2008 року.

Як член cGI, на цій зустрічі Фонд Віктора Пінчука взяв 

на себе зобов’язання стосовно проекту «Всесвітні 

студії»(WorldWideStudies). Цей освітній проект, 

спрямований на формування нового покоління 

української професійної еліти, пропонує всебічну 

підтримку громадянам України для отримання 

магістерського ступеню у найкращих університетах світу.

Керуючись успіхом щорічного форуму cGI   

у Нью-Йорку, президент Клінтон скликав першу 

регіональну зустріч у Гонконгу, основна увага якої  

зосередилась на проблемах Азії. Президент Клінтон  

разом з сотнями лідерів азійського регіону проаналізували  

конкретні проблеми та ймовірні рішення для їх подолання. 

Гонконгська зустріч відбулася 2-3 грудня 2008 року. 

Вона торкнулась трьох головних площин: освіти, 

енергетики та зміни клімату, а також охорони здоров’я 

населення. Фонд Віктора Пінчука виступив партнером 

цього зібрання і запросив деяких українських лідерів  

та філантропів до участі у форумі.

«cGI  - це глобальний рух, 
у якому кожне промовлене 

слово, кожне нове партнерство  
та кожна дана обіцянка може 

безпосередньо впливати  
на життя мільйонів людей 

на планеті заради майбутніх 
поколінь».

НЕльСОН МАНДЕлА 
колишній президент  

Південно-Африканської Республіки

200млн.  
Людей у 150 
країнах світу 
поліпшили життя  
через виконання 
зобов’язань,  
що пролунали 
на cGI 

С УСПІЛЬС ТВО
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З нагоди Всесвітнього економічного форуму  
у Давосі, ми організували Круглий стіл з питань 
благодійності. Метою цього зібрання було 
підняти та обговорити питання стосовно розвитку 
філантропії як в Україні, так і в усьому світі. 

З нагоди Всесвітнього економічного форуму 24 січня 

2008 року Фонд Віктора Пінчука організував у Давосі 

перший Круглий стіл з питань благодійності.

Ця подія була задумана як міжнародний майстер-клас  

для новітніх та майбутніх світових філантропів. 

Достатня кількість фахових конференцій та навчальних 

курсів проводиться для працівників приватних 

благодійних фондів, а от для самих філантропів,  

і особливо для новачків з країн, що розвиваються,  

де філантропічні процеси тільки-но проходять стадію 

становлення, практично не існує ніяких спеціальних 

заходів. 

На цій зустрічі експерти та філантропи найвищого рівня 

мали нагоду обговорити основні міжнародні виклики, 

які постають перед благодійною діяльністю.  

В якості ключових спікерів на Круглому столі виступили 

засновник Фонду «Відкрите суспільство» Джордж 

Сорос, редактор журналу “The Economist“ Метью 

Бішоп, президент “Global Health Program” Фонду 

Білла і Мелінди Гейтс д-р Тадатака Ямада, голова 

Наглядової Ради Фонду «Україна 3000» Катерина 

Ющенко, головний керуючий директор Глобальної 

ініціативи Клінтона Роберт Харрісон. 42-й президент 

США та один з найвпливовіших філантропів світу 

Вільям Клінтон надіслав учасникам зустрічі своє 

відеозвернення. Модератором дискусії виступив 

президент Аспенського інституту (Aspen Institute), 

колишній президент cNN Уолтер Айзексон.

«Для Давосу це був саме  
час подискутувати  
про філантропію».

МЕтьЮ БІШОП 
головний бізнес-кореспондент  

та редактор журналу ”The Economist” 

150 
Учасників Круглого 
столу у Давосі

С УСПІЛЬС ТВО
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Фонд Віктора Пінчука надає допомогу 
постраждалим від стихійних лих та у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій в Україні.  
В 2008 році ми простягли руку помочі людям,  
які втратили свої домівки після вибуху газу у Львові 
та під час повені у західних областях України.

Фонд Віктора Пінчука створив механізм  

та технологію, що дають змогу швидко реагувати  

на надзвичайні ситуації у країні. 

Ми були одними з перших, хто надав допомогу 

постраждалим від вибуху газу 7 лютого 2008 року 

у Львові. Вибух у триповерховому житловому 

будинку забрав життя 2-х людей та залишив  

54 особи без даху над головою, зруйнувавши 

їхні квартири. Наш фонд надав людям фінансову 

допомогу для придбання речей першої 

необхідності (одяг, взуття та ін.) та побутових 

приладів (кухонне устаткування, телевізори та ін.), 

які були знищені у результаті трагедії. Загалом, 

Фонд Віктора Пінчука виділив понад $200 000 

на потреби 54-х постраждалих з 20 квартир, 

зруйнованих вибухом. 

Фонд також надав підтримку багатодітним 

родинам, які втратили свої домівки під час повені  

у західних областях України у липні 2008 року. 

Нами було встановлено 15 таких сімей:  

7 у Чернівецькій, 7 в Івано-Франківській  

та 1 у Львівській областях. Цього ж року один 

будинок був куплений та почалося будівництво  

ще двох осель в Івано-Франківській області.

У співпраці з Русланою Лижичко ми реалізували 

акцію «Школярик» з метою забезпечення 

шкільними наборами до нового навчального року 

дітей, які постраждали від липневої повені  

2008 року.
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$200 000  
Благодійної 
допомоги надано 
постраждалим  
від вибуху газу  
у Львові

15   
Багатодітних сімей 
втратили свої 
домівки під час 
повені

С УСПІЛЬС ТВО



Ялтинська Європейська Стратегія 

Інститут Брукінгза

Фонд Amicus Europae  

Український ланч у Давосі  

Фонд ”Open Ukraine”

Інститут Петерсона

Міжнародна кризова група

Розширення ЄС

Популяризація 
України у світі

Запобігання 
світових  

та регіональних 
конфліктів 
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Ми підтримуємо YES – Ялтинську Європейську 
Стратегію – міжнародну організацію, яка працює  
на сприяння вступу України до Євросоюзу. Щорічна 
зустріч у Ялті стала головним громадським форумом 
високого рівня між ЄС та Україною, де відбуваються 
обговорення і формуються рекомендації щодо 
розвитку взаємодії України та ЄС.

У червні 2004 року Віктор Пінчук запросив до Ялти  

близько 30 лідерів європейських країн для обговорення  

майбутнього України та ЄС. Під час конференції 

учасники запропонували об’єднати зусилля і створити 

спільний проект для підтримки приєднання України  

до ЄС. Так з’явилася «Ялтинська європейська  

стратегія» – YES (www.yes-ukraine.org).

YES – це міжнародна мережа, метою якої є сприяння 

розвитку демократичної та успішної України, допомога 

Україні у здійсненні перетворень та підтримка її вступу 

до ЄС. Для досягнення цієї мети YES збирає разом 

політичних лідерів, провідних підприємців та видатних  

громадських діячів  для обговорення ключових 

питань та надання рекомендацій стосовно спільного 

майбутнього Європи та України. YES використовує 

свою роль форуму вищого рівня для ведення 

гучної кампанії в Україні та ЄС щодо перспективи 

членства України в Євросоюзі та здійснення Україною 

необхідних для цього реформ.

Керує YES міжнародне правління, яке збирається  

3-4 рази на рік: Стівен Байєрс (голова), Маріо Давід, 

Стефан Фукс, Олександр Квасьнєвський, Віктор Пінчук, 

Александр Рар, Жан-П’єр Сальтьель, Марек Сівец. 

«Мені добре відомо  
про високий рівень дебатів, 
організованих «Ялтинською 

європейською стратегією», 
для обговорення життєво 

важливих питань як для 
України, так і для всієї Європи».

НІКОлЯ САрКОЗІ 
Президент Франції

СВІТ

200   
Учасників  
на 5-му щорічному 
саміті YES
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У 2008 році YES провела кілька заходів найвищого рівня:

• Форум «Зона вільної торгівлі» (9 квітня 2008 року). 

Намагаючись забезпечити нерозривний зв’язок  

між дослідницькою роботою і формуванням 

політичного курсу, YES зібрала провідних українських 

та європейських експертів з питань ЗВТ,  

аби напрацювати практичні рекомендації  

для ведення переговорів. Висновки експертів 

були надані політичним лідерам, урядовцям 

та обговорювалися з понад 150 представників 

зацікавлених сторін. Президент Польщі Олександр 

Квасьнєвський керував ходом обговорення, у якому 

взяли участь, зокрема, Віце-прем’єр-міністр України 

Григорій Немиря, керівники парламентських комітетів, 

міністерств та лідери опозиції.   

• Дні Європи в Україні (11, 14 та 17 травня 2008 р.). 

Щоб залучити українців до обговорення майбутнього 

Європи та України, YES провела публічні дебати  

та опитування на головних вулицях Києва, Одеси  

та Донецьку. 

• У 5-му щорічному саміті «Ялтинської європейської 

стратегії» взяли участь Тоні Блер, Президент Грузії 

Михаїл Саакашвілі, Домінік Стросс-Кан, Олександр 

Квасьнєвський, Арсеній Яценюк, Раїса Богатирьова  

та Григорій Немиря. Загалом саміт зібрав понад  

200 відомих політиків, підприємців та лідерів 

громадської думки. Серед питань форуму були 

проблеми світової фінансово-економічної кризи, 

забезпечення газопостачання в Європу, створення 

поглибленої зони вільної торгівлі ЄС-Україна, 

знаходження шляхів для посиленої взаємодії між 

країнами Чорноморського регіону та приваблення 

інвестицій у розвиток інфраструктури.

• 2-й Університет YES (1-5 жовтня 2008 року) 

проводився з метою залучити лідерів наступної 

політичної генерації та зібрати когорту майбутніх 

політиків України та країн-членів ЄС, які б мали 

міцні взаємозв’язки та володіли б необхідними 

знаннями. Ця подія зібрала разом близько 150 

молодих представників політичних сил з 27 країн 

ЄС для обговорення разом з лідерами ЄС та України 

цілої низки питань - світової кризи, долі Лісабонської 

угоди, вірогідності нової «холодної війни», перспектив  

спільної європейської зовнішньої політики та безпеки, 

і програми реформ в Україні. Серед доповідачів 

були Єврокомісар Ян Фігель, Ніно Бурджанадзе, 

Президент Олександр Квасьнєвський, Віце-президент 

Європарламенту Марек Сівец, Віце-прем’єр-міністр 

України Григорій Немиря, Голова Верховної Ради 

України Арсеній Яценюк та міністр Юрій Павленко.

«Участь у YES тепер стала 
обов’язковою для всіх,  

кого цікавить доля ЄС  
та стан справ у світі. У липні 

2008 року відбулося дві 
обов’язкові для участі події – 

 YES та саміт «великої 
вісімки» у Японії. Я радий, 

що мав можливість 
долучитися до обох з них».

ДОМІНІК СтрОСС-КАН 
Голова МВФ
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Ми підтримуємо програму Інституту Брукінгза 
«Кордони Європи», яка аналізує проблеми, 
викликані розширенням Європейського Союзу,  
з метою сприяння ідеї українського членства у ЄС.

Інститут Брукінгза є найбільшим науково-дослідницьким 

центром у США та у всьому світі. Він має надзвичайний 

вплив на обговорення зовнішньої політики  

як у Вашингтоні, так і в Європі. Саме тому Фонд Віктора 

Пінчука вирішив стати партнером Інституту Брукінгза 

для просування на Заході ідеї розширення ЄС.

Завдяки інноваційним дослідженням, політичним 

рекомендаціям, що дають підстави для дій,  

та ефективній пропаганді, проект «Кордони Європи» 

допомагає політичним керівникам  

та зацікавленим особам краще зрозуміти труднощі  

на шляху до стабільності, розвитку та інтеграції  

для кандидатів на членство у ЄС. Це розуміння 

дає змогу керівництву США та європейських країн  

розробити кращі, більш змістовні та послідовні 

стратегії для сприяння політичним та економічним 

реформам у «прикордонних» державах.

У рамках цього проекту було проведено  

три регіональні семінари високого рівня: у Стамбулі 

(2006), Белграді (2007) та Тбілісі (2008).

Кульмінаційним моментом даного етапу розвитку 

проекту «Кордонів Європи» стала міжнародна 

конференція, що відбулася 15-17 грудня 2008 року  

у Києві. Під час конференції державні високопосадовці, 

учасники попередніх регіональних семінарів разом  

із вченими США та Європи досліджували політику ЄС 

та НАТО, що впроваджується в регіоні, та дали оцінку 

ініціативам, які висуваються  цими організаціями,  

з метою інтеграції країн регіону у європейську 

спільноту. 

До числа ключових доповідачів увійшли колишній 

Президент Польщі Олександр Квасьнєвський, 

директор Центру США та Європи (cUSE) Інституту 

Брукінгз Даніель Бенджамін, посол Стівен Пайфер, 

віце-президент Інституту Брукінгза Карлос Паскуаль, 

представник RAND Стівен Ларрабі, колишній Голова 

Верховної Ради України Арсеній Яценюк та старший 

науковий співробітник Центру міжнародних  

та стратегічних досліджень США Едвард Чоу.

«Коли у Вашингтоні 
проводяться серйозні 

дебати, можна битися 
об заклад, що тон задає 

Інститут Брукінгза».
Журнал «Зовнішня політика», рейтинг 

аналітичних центрів, січень 2009 р.

СВІТ
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Задля сприяння розвитку європейського вибору 
України Фонд Віктора Пінчука підтримує програму 
розширення Європи та політики добросусідства 
Фонду Amicus Europae, який очолює  
Президент Квасьнєвський.

Президент Квасьнєвський є найбільшим політичним 

прибічником європейських прагнень України.  

У кінці свого президентського терміну  

пан Квасьнєвський створив Фонд Amicus Europae  

для сприяння динамічній політиці добросусідства  

та подальшому розширенню ЄС. 

У 2006-2007 роках завдяки підтримці Фонду Віктора 

Пінчука Фонд Amicus Europae організував низку 

міжнародних заходів, які забезпечили майданчик  

для обговорення та обміну прогресивними ідеями 

щодо «Нової політики добросусідства», звертаючи 

особливу увагу на Україну. 

У 2008 році фонд започаткував Українсько-Польську 

літню школу. Перше зібрання школи відбулося 21-31 

липня 2008 року. Учасники мали нагоду прослухати 

лекції та відвідати Гданськ, де вони зустрілися з Лехом 

Валенсою, колишнім президентом Польщі. 23-29 

вересня 2008 року Фонд Amicus Europae організував 

Другу літню школу з питань європейської інтеграції.  

У ній взяли участь понад 30 молодих лідерів  

з 14 центрально- та східноєвропейських країн.  

Головним чином дискусія точилась довкола розширення ЄС.

«Робота, яку проводить 
Фонд Amicus Europae, — це 

великий внесок у побудову 
конструктивного діалогу між 

ЄС та Україною щодо  
її європейської перспективи».

ВАцлАВ ГАВЕл

СВІТ
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Щорічно, під час Всесвітнього економічного форуму, 
ми проводимо Українську ланч-конференцію 
у Давосі. Ця міжнародна подія покликана сформувати 
думку світової еліти щодо тенденцій у політичному, 
економічному та інвестиційному середовищах України.

Український ланч у Давосі є найвидатнішим щорічним 

міжнародним  зібранням за межами України,  

де світова еліта обговорює політичні та економічні 

проблеми України та її інвестиційний клімат.

У 2004 році корпорація «Інтерпайп» стала першим 

українським корпоративним членом Всесвітнього 

економічного форуму. З цієї нагоди Віктор Пінчук, 

засновник «Інтерпайп», у січні 2005 року організував 

перший Український ланч у Давосі  для обговорення 

політичної та економічної ситуації в Україні.

Четверта українська ланч-конференція під гаслом 

«Україна. Що далі?» відбулася 25 січня 2008 року. 

Основний акцент конференції 2008 року було 

зроблено на глобальних викликах, які виникли перед  

Україною відразу ж за парламентськими виборами  

30 вересня 2007 року. Ключовими доповідачами  

на зустрічі були Президент України Віктор Ющенко,  

9-й президент Всесвітнього банку Джеймс 

Вульфенсон, директор Інституту міжнародної 

економіки Петерсона Фред Бергстен, а також  

віце-президент Pepsico і головний керуючий директор 

Pepsico International Майкл Уайт.

Жан Лем'єр, Президент Олександр Квасьнєвський, 

Президент Вайра Віке-Фрейберга, Віктор Янукович, 

комісар Оллі Рен, Арсеній Яценюк, Джордж Сорос, 

Андрій Костін та Домінік Стросс-Кан взяли участь  

у трьох попередніх українських ланч-конференціях  

у Давосі.

«Тут дуже непросто заявити 
про себе, якщо  

ти не звешся Боно, Клінтон 
чи Гейтс. Для мільярдера-

трубопрокатника з України 
на ім’я Віктор Пінчук, 

здавалося б, зробити це ще 
важче. Та за останні чотири 

роки пан Пінчук перетворив 
себе та свою країну  

на справжній  
давоський бренд». 

 Давоський щоденник, газета  
«Нью-Йорк Таймс»

СВІТ
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«Антологія сучасної 
української прози» відкриває 

чеському читачеві ще й 
«іншу Україну», а не тільки 

ту, про яку нам відомо  
з преси та репортажів 

московських кореспондентів».
МиКОлА рЯБЧУК 

есеїст, про видання чеською мовою  
за підтримки Фонду ”Open Ukraine”

067

Ми підтримуємо діяльність фонду ”Open Ukraine”  
з метою поліпшити імідж України у світі та сприяти 
розвитку публічної дипломатії.

“Open Ukraine“ – приватний позапартійний 

благодійний фонд, заснований Арсенієм Яценюком  

у 2007 році.  

У 2008 наш Фонд надав свою фінансову підтримку 

трьом ключовим проектам:

Міжнародний діалог

Дипломатичний клуб є спільним проектом Фонду 

”Open Ukraine” та Фонду Віктора Пінчука.  

Це неформальний форум з питань зовнішньої 

політики, що допомагає українським лідерам 

краще зрозуміти світові процеси та сформувати 

зовнішньополітичні альтернативи. Протягом 2008 року 

було проведено чотири зібрання Дипломатичного 

клубу: з Міністром закордонних справ Туреччини Алі 

Бабаджаном, заступником Державного Секретаря 

США Девідом Меркелем, Генеральним Секретарем 

НАТО Япом де Хооп Схеффером та колишнім спікером 

грузинського парламенту Ніно Бурджанадзе.

Київський безпековий форум є провідним 

міжнародним проектом у Чорноморському регіоні  

для обговорення шляхів вирішення ключових проблем 

європейської безпеки.

6-7 листопада 2008 року понад 300 представників  

з 25 країн взяли участь у Другому Київському 

безпековому форумі, який зосередив свою увагу  

на питаннях посилення співпраці в галузі енергетичної  

безпеки регіону.

Міграція сьогодні 

«Міграція сьогодні» – програма, спрямована  

на пошук відповідей на виклики трудової міграції  

у глобалізованому світі і створення системи підтримки 

українських трудових мігрантів. Безкоштовна гаряча 

інформаційна лінія при МЗС України є ключовим 

компонентом цієї програми. З червня 2007 року понад 

150 000 українців отримали через цей довідковий 

центр інформацію щодо виїзду за кордон, легалізації 

документів та візових процедур.

Культурні горизонти

Наш фонд надав підтримку декільком культурним 

ініціативам, спрямованим на популяризацію України та 

її культурної спадщини у Європі.

150 000   
Українців отримали 
інформацію щодо 
міграції через 
довідковий центр 

300   
Учасників  
на 2-му Київському 
безпековому 
форумі

СВІТ
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Ми підтримуємо «Східноєвропейську та українську 
програму» Інституту міжнародної економіки 
Петерсона  для того, щоб привернути увагу Заходу 
до нинішніх економічних перетворень в Україні 
шляхом їх публічного аналізу та пропаганди.

З ініціативи Фонду Віктора Пінчука Інститут міжнародної 

економіки Петерсона у 2006 році розпочав свою 

«Східноєвропейську та українську програму» з метою 

поширення інформації серед політичної, соціальної  

та ділової міжнародної еліти про економічні виклики, 

які постають перед Україною.

У рамках «Східноєвропейської та української 

програми»  Андерс Аслунд, старший науковий 

співробітник Інституту Петерсона, написав книги: 

«Як був побудований капіталізм: трансформація 

Центральної та Східної Європи, Росії та Центральної 

Азії» (How capitalism was Built: The Transformation  

of central and Eastern Europe, Russia, and central 

Asia), 2007 рік видання, «Європа після розширення» 

(Europe after Enlargement), 2007 р., «Виклики 

глобалізації»(challenges of Globalization), 2008 р.  

та «Як Україна стала ринковою економікою»  

(How Ukraine Became a Market Economy), 2009 р. 

Остання робота освітлює посткомуністичні політичні 

та економічні перетворення у країні в період з 1991 

по 2008 рік, пояснює, як і чому приймалися ключові 

політичні рішення та вказує на кроки, необхідні країні, 

аби подолати руйнівну політичну та фінансову кризи.

У 2008 році Інститут міжнародної економіки 

Петерсона був названий (разом з Інститутом Брукінгза) 

найкращим експертно-аналітичним центром у світі, 

згідно з рейтингом “Think Tank Index“, визначеним 

Університетом Пенсільванії. Це була перша глобальна 

спроба оцінити «мозкові центри» світу шляхом 

вичерпного опитування тисяч науковців та експертів. 

«Науково-дослідницькі 
інститути дуже різняться  

між собою як якістю,  
так і чесністю. Що стосується 
цих двох аспектів, то Інститут  

міжнародної економіки 
Петерсона  є одним  

з найкращих».
ПОл КрУГМАН 

Нобелівський лауреат, професор 
економіки та міжнародних стосунків, 

Прінстонський університет, США

СВІТ
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Ми підтримуємо діяльність Міжнародної кризової 
групи, спрямовану на запобігання та залагодження 
небезпечних конфліктів у всьому світі та, зокрема,  
у регіонах, безпосередньо наближених до України.

З 2003 року Віктор Пінчук був одним з головних 

сподвижників  Міжнародної кризової групи, особливо 

цікавлячись питаннями запобігання конфліктам  

у регіонах, безпосередньо наближених до України 

(Придністровський регіон, Південний Кавказ).

Міжнародна кризова група зараз є загальновизнаним 

провідним, незалежним та об’єктивним джерелом 

аналізу та порад з питань запобігання та уладнання 

небезпечних конфліктів для урядів та міжурядових 

органів, таких як Організація Об’єднаних Націй, 

Європейський Союз та Світовий Банк. 

Група була заснована у 1995 році як міжнародна 

неурядова організація за ініціативою групи осіб,  

яких засмутила неспроможність міжнародної 

громадськості передбачити та ефективно зреагувати 

на трагедії початку 90-х років минулого сторіччя  

у Сомалі, Руанді та Боснії.  

Співробітники групи працюють в 12 регіональних 

місіях та ще в 17 офісах, що разом охоплюють понад  

60 країн з вже існуючими конфліктами, або там,  

де існує загроза їх виникнення. Кризова група щорічно 

публікує близько 90 звітів та брифінгів, а також видає 

бюлетень “crisisWatch“, щомісяця оцінюючи поточний 

стан справ у близько 60 країнах  або конфліктних  

чи потенційно конфліктних зонах. Друковані видання 

надсилаються по пошті або в електронному вигляді 

на поштові скриньки  понад 26 тисяч цільових 

одержувачів та понад 120 тисяч підписувачів   

веб-ресурсу, а також безкоштовно публікуються  

на сайті, який набув надзвичайної популярності  

за останні роки та зареєстрував близько 2,2 мільйона 

відвідувачів у 2008 році.

«Спільними зусиллями, 
у надзвичайно короткий 
термін, ви перетворили 

Міжнародну кризову групу 
на світовий голос совісті  

та істинного борця за мир».
КОФІ АННАН 

Генеральний секретар ООН

2,2млн.   
Щорічне число 
відвідувань сайту 
кризової групи  
в Інтернеті

60   
Конфліктних 
та потенційно 
конфліктних зон 
перебувають  
під наглядом 
кризової групи

СВІТ
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Відповідно до фінансових звітів,  перевірених 
компанією Ernst&Young,  бюджет фонду зріс 
більш ніж у 10 разів з $2,3 мільйонів  
у 2006 році до $25,7 мільйонів у 2008. 

управлінська команда.

Цей фінансовий звіт був 

перевірений та схвалений 

компанією Ernst&Young.  

Він поєднує у собі інформацію 

про надходження та використання 

грошових коштів усіх цих фондів 

за 2008 рік. Фонди отримують 

добровільні грошові внески 

переважно від юридичних 

осіб з метою фінансування 

різноманітних благодійних  

та соціальних проектів та надання 

благодійної допомоги. 

організацій,  зареєстрованих 

відповідно до законодавства 

України для ведення благодійної 

діяльності і задіяних у різних 

сферах («Фонд Віктора Пінчука – 

соціальна ініціатива»,   

«Фонд Віктора Пінчука «Сучасне 

мистецтво в Україні»,  

«Фонд соціального порятунку», 

«Фонд Віктора Пінчука»).  

Усією діяльністю зазначених вище 

фондів (разом далі по тексту 

іменованих як «Фонд Віктора  

Пінчука») керує одна 

Віктор Пінчук займався 

благодійною діяльністю 

впродовж 10 років до створення  

Фонду. Фонд Віктора 

Пінчука складається з п’яти 

різних юридичних осіб: одна  

неприбуткова юридична особа  

у Великій Британії, яка виступає 

у ролі міжнародного 

представництва і сприяє 

міжнародній діяльності фонду 

(«Офіс Фонду Віктора Пінчука 

у Великобританії») та чотирьох 

благодійних неприбуткових 

Бюджет 2008 р. 

$25,7 млн. Річний бюджет
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Виконавчий директор PinchukArtcentre

Вікторія Чернявська
Фінансово-адміністративний директор 

Денис Семенов 
Головний радник з питань стратегії

Валерій Вакарюк 
Віце-президент з національних проектів

Томас Еймонд-Ларітаз 
Президент

Юлія Чеботарьова 
Голова Правління

Екхард Шнайдер 
Генеральний директор PinchukArtcentre

Ольга Белькова 
Директор з міжнародних проектів

Денис Казван 
Виконувач обов`язків голови прес-служби

Зліва направо



076

ст. 014 

КЗАВ’Є ВЕйАН

Зозуля

Художник ©

Надано: PinchukArtcentre

ст. 016

МАРіКО МОРі

Хвиля НЛО

Художник ©

Надано: PinchukArtcentre

ст. 028

ДАГ АйТКЕН 

Вихор Уламків

Художник ©

Надано: PinchukArtcentre

ст. 028

ХРИСТИНА СОЛОМУХА  

Pastime Paradise

Художник ©

Надано: PinchukArtcentre

ст. 029

МАРіКО МОРі

Єднання

Художник ©

Надано: PinchukArtcentre

ст. 030

АНДРЕАС ЃУРСКі

Дубай I

Андреас Ѓурскі / VG Bild-Kunst ©

Надано: PinchukArtcentre

ст. 031

АНДРЕАС ЃУРСКі

F1, Boxenstopp I

Андреас Ѓурскі / VG Bild-Kunst ©

Надано: PinchukArtcentre




