РІЧНИЙ
ЗВІТ
2011

ЛЮДИНА

СВІТ

СУСПІЛЬСТВО

ЗМІСТ

С. 04

С. 06

Бачення та місія

Звернення засновника

С. 08
ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДИНУ: освіта, мистецтво,
охорона здоров’я
С. 26
ІНВЕСТИЦІЇ У СУСПІЛЬСТВО: єдність і
толерантність, розвиток філантропії
С. 40
ІНВЕСТИЦІЇ У СВІТ: європейська та глобальна
інтеграція, популяризація України в світі

С. 56
С. 62

Історія, головні події 2006-2011 років

Фінансова та організаційна інформація
С. 64
Керівництво

02

03

БАЧЕННЯ ТА МІСІЯ

НАШЕ БАЧЕННЯ
МАЙБУТНЬОГО
ПРО НАС
Фонд Віктора Пінчука – це незалежний
приватний міжнародний благодійний фонд,
що базується в Україні.

Ми впевнені в тому, що майбутнє твориться
зараз, і кожен із нас може діяти.
Ми впевнені, що майбутні покоління мають
стати рушійною силою змін.
Ми впевнені, що довгострокові
широкомасштабні 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 партнерства, як у самій Україні, так і
поза її межами, та інвестуємо у трьох основних
напрямах:
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інвестиції в людину, аби примножити
людський капітал;
інвестиції у суспільство, аби підвищити рівень
соціальної відповідальності;
інвестиції у світ, аби сприяти поглибленню
всесвітньої інтеграції.

05

ЗВЕРНЕННЯ

ВІД ЗАСНОВНИКА І
ГОЛОВИ ФОНДУ
Дорогі друзі!
Надання можливостей наступним поколінням – найкраща інвестиція у зміни в
нашій країні та у світі. Такої стратегії соціальних інвестицій ми дотримуємось у
всіх наших проектах, від стипендіальних програм – до створення неонатальних
центрів, забезпечення вільного доступу до сучасного мистецтва, організації
зібрань найвидатніших мислителів світу.
Сьогодні нове покоління відчуває економічну кризу, відсутність безпеки та
зростання нерівності. Втім, якщо мислити стратегічно, я також бачу велетенські
нові можливості. Нові технології та постійний процес глобалізації надають
кращі умови для «гри на рівних». Більше людей одержать шанс взяти участь у
«грі», взяти власне життя у свої руки. Ми маємо можливість, навіть зобов’язані
скористатися новими можливостями сьогодення, щоб надати ще більшій кількості
людей доступ до благ цивілізації та демократії - таких як гарна освіта.
Така інвестиція у майбутнє покоління, на мою думку, може створити потужну
базу для майбутніх змін та приголомшливу соціальну віддачу від соціальних
інвестицій.
Віктор Пінчук

Якщо ми будемо мислити
стратегічно, я бачу велетенські
нові можливості. Динамічні
зміни, що відбуваються сьогодні
у світі, можуть створити кращі
умови для «гри на рівних»

06

07

ЛЮДИНА

Завтра.UA

«Всесвітні студії»

Публічні лекції

ОСВІТА

Київська школа економіки

МИСТЕЦТВО
«Аспен-Україна»
PinchukArtCentre
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

«Колиски надії»
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ЗАВТРА.UA

НАЙБІЛЬША ПРИВАТНА
СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА
В УКРАЇНІ

стипендію у розмірі 942 грн. на місяць протягом року, що
дозволяє їм зосередитися на навчанні в університеті.
Водночас ми надихаємо їх мислити глобально, бути
відповідальними громадянами та створювати позитивні
зміни в Україні: ми проводимо для них зустрічі зі світовими
лідерами, такими як Білл Клінтон, Шимон Перес, Тоні Блер,
які на наше запрошення виступають з публічними лекціями.
Ми заохочуємо їх розробляти проекти соціальних змін; з
початку програми Завтра.UA у 2006 р. було реалізовано
понад 50 соціальних проектів.

320

нових
стипендіатів
у 2011 р.

>1,400

стипендій з
2006 р.

75

університетівпартнерів

Ми надаємо стипендії найталановитішим студентам України,
сприяємо їхньому професійному розвитку та надихаємо їх
ставати відповідальними та активними громадянами.
Стипендіати Завтра.UA відбираються щороку на відкритому
всеукраїнському конкурсі за результатами тестування
академічних знань, мотивації, лідерських та творчих
здібностей. У партнерстві з 75 університетами України нині ми
відібрали вже понад 1400 стипендіатів. Студенти отримують

Завтра.UA має за мету
допомогти вам реалізувати
власний потенціал та
скористатися ним на благо
нашої країни. Для цього ви
маєте розуміти, думати, мріяти,
а потім, безперечно, діяти
Віктор Пінчук
засновник, на щорічному форумі Завтра.UA
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ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ
У НАЙКРАЩИХ
УНІВЕРСИТЕТАХ СВІТУ ДЛЯ
МАЙБУТНІХ ЛІДЕРІВ УКРАЇНИ

Стипендіальна програма «Всесвітні студії» відкриває
найкращим українським студентам та молодим
професіоналам доступ до найкращих університетів світу
- якщо вони зобов’язуються повернутися до України та
застосовувати набуті знання у власній країні.
«Всесвітні студії» надають гранти на отримання
магістерського ступеня за кордоном в одному із 200
найкращих університетів світу. Після отримання ступеня
стипендіати «Всесвітніх студій» мають мінімум 5 років
попрацювати в Україні в обраній галузі.

Я з нетерпінням чекаю на
те, як ці енергійні молоді люди
повернуться додому з новим
розумінням, знаннями та новими
силами, щоб стати частиною
покоління, яке трансформує
Україну
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Джон Тефт
посол Сполучених Штатів Америки в Україні

Стипендії надаються для отримання освіти в
галузях, важливих для розвитку України: сільському
господарстві, охороні довкілля та екології, праві
та державному управлінні. Грант покриває до 60%
необхідної суми; розмір гранту встановлюється
окремо для кожного випадку, зважаючи на потреби
та досягнення студента.
Учасники проекту відбираються незалежною
комісією на основі відкритого загальнонаціонального
конкурсу. Кандидати можуть претендувати на
отримання гранту після того, як самі подали
документи та вступили до одного з найкращих
університетів.
Віктор Пінчук оголосив про запуск проекту «Всесвітні
студії» під час щорічних зборів Глобальної ініціативи
Клінтона у 2008 р. В 2010 році 17 молодих українців
розпочали навчання в найкращих університетах у
різних куточках світу, у 2011 р. до них приєдналися
ще 19. Третій конкурс для студентів, що вирушать за
кордон 2012 р., був оголошений у грудні 2011 р.

200

найкращих
університетів
світу

36

стипендій
надано з
2010 р.
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ПУБЛІЧНІ ЛЕКЦІЇ

СВІТОВІ ЛІДЕРИ ТА
МИСЛИТЕЛІ ОБГОВОРЮЮТЬ
З УКРАЇНСЬКОЮ МОЛОДДЮ
ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Фонд Віктора Пінчука регулярно запрошує до України
всесвітньо відомих мислителів та політичних діячів для
обговорення з українськими студентами викликів, що
постають перед світом та Україною. У такий спосіб ми робимо
внесок у виховання нового покоління відповідальних лідерів.
Кожну лекцію відвідують понад 300 студентів з більше ніж
50 університетів України, серед них і стипендіати програм
Завтра.UA та «Всесвітні студії», які проводить Фонд.

Думайте наперед. Ви
в Україні маєте фантастичні
можливості зробити цю країну
особливою, зробити так, щоб її
люди посіли відповідне місце
у світі та створити з неї те, що
надихатиме й даватиме надію
поколінням, які прийдуть за
вами. Зробіть її найкращою
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Тоні Блер
колишній Прем’єр-міністр
Великої Британії (1995-2005),
патрон «Фонду Віри» Тоні Блера, на
публічній лекції перед українськими
студентами в Києві, 2011 р.

У 2011 р. з лекціями виступили колишній прем’єрміністр Великої Британії (1995-2005) Тоні Блер,
директор Інституту міжнародної економіки Петерсона
Фред Бергстен та автор бестселеру «Бізнес у стилі
фанк» Йонас Ріддерстрале. У попередні роки серед
лекторів були: професор Університету Джона Гопкінса
з міжнародної політекономії Френсіс Фукуяма,
лауреат Нобелівської премії 2006 р. Мухаммад Юнус,
9-й Президент Світового банку Джеймс Вульфенсон,
65-й Держсекретар США Колін Пауелл, колишній
Високий представник ЄС з питань зовнішньої
політики та безпеки та Генеральний Секретар НАТО
Хав’єр Солана, Президент Інституту Брукінгза
Строуб Телботт, колишній віце-канцлер Німеччини
Йошка Фішер, 42-й Президент США Білл Клінтон та
Президент Ізраїлю Шимон Перес.

>1000

студентів
відвідали
публічні лекції
у 2011 р.
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КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА, ЩО
ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ
СТАНДАРТАМ, В УКРАЇНІ

Київська школа економіки (KSE) є навчальним
закладом світового рівня і пропонує міжнародно
визнані магістерські програми стаціонарного
навчання зі спеціальностей: економіка бізнесу,
фінансова економіка та економічний аналіз. Курси
викладають англійською мовою іноземні та українські
професори, що пройшли навчання на Заході та
мають великий дослідницький та викладацький
досвід. Навчальна програма розроблена за моделлю
магістерських програм з економіки, за якими
навчаються у Північній Америці та Західній Європі.
Студенти KSE по закінченню навчання одержують
ступінь магістра економіки Університету Хьюстона
(США).
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За час, що минув від моменту створення, KSE
випустила 482 фахівці. Випускники KSE працюють у
державному секторі (15%), приватному секторі (71%)
та науковій сфері (14%).
У 2011 р. 20 студентів завершили навчання;
зараховано 54 студентів-першокурсників, із них 5
із Білорусі та Молдови. У штаті школи працюють 10
іноземних та українських викладачів, які пройшли
навчання на Заході та мають публікації в журналах з
високим рейтингом цитування у міжнародних колах, а
також у місцевій пресі.

482

випускники

85

випускників
одержали
за кордоном
ступінь
доктора наук

KSE пропонує вищу освіту зі
спеціальності «Економіка», яка
відповідає найкращим освітнім
програмам США та Західної
Європи
Едільберто Сегура
головний економіст, SigmaBleyzer
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АСПЕН-УКРАЇНА

ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ
ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ТИПУ
ЛІДЕРСТВА ЗА МЕТОДИКАМИ
ІНСТИТУТУ АСПЕНА

Ініціатива «Аспен-Україна» була розпочата 2006 р. з метою
допомогти перспективним українським лідерам набути
якостей інтелектуальної еліти, розмірковуючи над ідеями та
ідеалами, притаманними добре організованому суспільству.
У 2006–2007 рр. ми надали стипендії 9 українським лідерам
для участі в Аспенському семінарі «Відповідальне лідерство»
у США. Ці учасники відіграли провідну роль у підготовці
перших Аспенських семінарів в Україні.
У 2008–2011 рр. на семінари «Аспен-Україна» збирались
різноманітні групи з 20–25 лідерів для жвавих та інтенсивних
дискусій, які проводили кваліфіковані модератори. Класичні
та сучасні тексти Аристотеля, Хоббса, Руссо, Сковороди,
Толстого, Гавела, які відображають всю потужність
людської цивілізації, стали відправними точками для
глибоких дискусій, у ході яких питання, порушені групою,
часто надавали нове розуміння, як і різноманітні, багаті на
позачасову мудрість тексти філософів.
На п’ятий кримський Аспенський семінар з понад 3200
претендентів було запрошено 25 представників українського
бізнесу, державної служби, наукової спільноти та ЗМІ з 11
регіонів України. Семінар пройшов за підтримки учасників
попередніх семінарів
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5

семінарів
«АспенУкраїна» з
2008 р.

117

учасників з
21 області
України

Це був безцінний досвід,
який я навряд чи можу
описати. Щоб зрозуміти, це
треба прожити та обдумати
Олена Макеєва
Голова Правління Ради незалежних
бухгалтерів та аудиторів

19

PINCHUKARTCENTRE

НАЙБІЛЬШИЙ ТА
НАЙДИНАМІЧНІШИЙ
ПРИВАТНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ
ЦЕНТР У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА
СХІДНІЙ ЄВРОПІ

PinchukArtCentre є провідним міжнародним центром
сучасного мистецтва 21-го століття. Своєю діяльністю
PinchukArtCentre сприяє культурній інтеграції та емансипації
українського мистецтва і суспільства. Окрім цього, він сприяє
культурному діалогу між Сходом і Заходом, між національною
ідентичністю та міжнародним викликом. Він забезпечує
вільний доступ до нових ідей, уявлень та емоцій, виводячи
мислення нового покоління за межі буденності.
Тому ми віримо в його потенціал у розкритті індивідуальності
глядача, у потенціал впливати на модернізацію суспільства.
Наша традиція полягає в майбутньому.
PinchukArtCentre відкритий безкоштовно для всіх і кожного.
З моменту відкриття у вересні 2006 р. і до кінця 2011 р. тут
відбулося 28 виставок та інші численні проекти, які поєднують
міжнародні та українські мистецькі позиції, та які відвідали
понад 1 350 000 глядачів.
У 2011 р., на додаток до вже діючої програми демонстрації
змінних експозицій, PinchukArtCentre створено основну
структуру для постійної повноцінної музейної програми. До
структури увійшли такі елементи як колекційна платформа
– довгострокове бачення колекції, програмна лінія для
українських художників як віконце для створення нових робіт
в українських студіях, розроблена в повному обсязі освітня
програма та нова кураторська платформа для виховання
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нового покоління кураторів.
PinchukArtCentre – молодий музей (5-річчя
у 2011 р.) з нечувано молодою аудиторією.
80% наших відвідувачів у віці 16–30 років.
Кількість відвідувачів на рівні 2000 осіб
за день демонструє і постійне зростання
інтересу серед нашої аудиторії, і відданість
PinchukArtCentre майбутнім поколінням.
У 2011 р. PinchukArtCentre представлено 11
виставок у різних форматах, від однозальної
експозиції до широкомасштабних оглядових
експозицій. Серед них персональні виставки
робіт провідних українських митців Василя
Цаголова, Арсена Савадова, Олександра
Ройтбурда, Іллі Чичкана та персональні
виставки Кендіс Брайтц та Даміана Ортеги.
На літній виставці «Ваше емоційне майбутнє»
Олафура Еліассона було представлено (на
трьох поверхах) оригінальне світобачення
одного з найвидатніших митців нашого часу.
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PINCHUKARTCENTRE

ЙОГО ЗАВДАННЯ – СПРИЯТИ
ХУДОЖНІЙ ПРОСВІТІ, РОЗВИВАТИ
ТА ВЧИТИ ЦІНУВАТИ МИСТЕЦТВО
В УКРАЇНІ

Ще одним пам’ятним моментом року стало друге
нагородження молодих українських художників премією
PinchukArtCentre, яка присуджується раз на 2 роки. Серед
1100 кандидатів були відібрані 20. Поважне міжнародне
журі (Кейт Буш, Катерина Дьоготь, Олафур Еліассон, Павло
Маков, Ханс Ульріх Обріст, Марк Олів’є Валер) прибули до
Києва та обрали переможців: Нікіта Кадан (головна премія),
Жанна Кадирова (спеціальна премія) та Сергій Радкевич
(спеціальна премія). Виставка робіт кандидатів на премію
PinchukArtCentre була представлена разом із персональною
виставкою Сінтії Марселле, переможниці міжнародної
премії Future Generation Art Prize (FGAP) для молодих, яка
присуджується PinchukArtCentre раз на два роки, як вияв
нашої співпраці з художниками, віри у них та підтримки
їхнього мистецького розвитку. Постійна прихильність до
молодих художників ще раз підтверджена показом робіт
фіналістів конкурсу FGAP на Венеціанській бієнале 2011 р.
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КОЛИСКИ НАДІЇ

МЕРЕЖА НЕОНАТАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВ З МЕТОЮ
ЗМЕНШЕННЯ ДИТЯЧОЇ
СМЕРТНОСТІ В УКРАЇНІ

Показник дитячої смертності в Україні у 1,5 рази перевищує
відповідний показник Західної Європи та США. Дитяча
смерть – це драма для родини, яка втрачає дитину. Це
також серйозна демографічна загроза для нового покоління
українців.
З 2006 р. Фонд Віктора Пінчука реалізує програму «Колиски
надії», спрямовану на розбудову мережі найсучасніших
неонатальних центрів по всій країні на базі наявних
державних медичних закладів. Такі центри Фонд забезпечує
сучасним медичним обладнанням, навчає медперсонал,
обладнує центри комп’ютерами, підключеними до мережі
Інтернет.
Вже відкрито 22 центри з початку програми.
У 2011 р. Фонд Віктора Пінчука став партнером у
національному проекті «Нове життя – нова якість охорони
материнства та дитинства», ініційованому Президентом
України Віктором Януковичем. В рамках цієї програми Фонд
надасть обладнання на суму понад 12 млн. доларів для всіх
27 неонатальних центрів. За цією програмою нові центри
відкриті у Кіровограді, Харкові, Донецьку та Києві.
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У 2011 р. майже 200 хірургів та медсестер
з усіх куточків країни відвідали навчальні
семінари за програмою «Колиски надії». За
даними наших лікарень-партнерів, завдяки
програмі з 2006 р. було врятовано 12 тисяч
недоношених немовлят.
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відкрито
неонатальних
центри У
2006–2010 рр.

4

нові центри
обладнані у
2011 році

>12,000

немовлят
врятовано за
період з 2006
року

Коли держава та бізнес
об’єднують зусилля, можуть
бути створені проекти, які стають
проривом на благо країни
Віктор Пінчук
засновник
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СУСПІЛЬСТВО

«Гордість країни»

Єврейські місцеві громади

Виставка “Голокост від куль”
ЄДНІСТЬ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Доступ до правосуддя

РОЗВИТОК ФІЛАНТРОПІЇ

Глобальна ініціатива Клінтона

Круглий стіл з питань благодійності
у Давосі
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ГОРДІСТЬ КРАЇНИ

НАГОРОДЖЕННЯ ГРОМАДЯН
УКРАЇНИ ЗА ВІДВАГУ ТА
САМОВІДДАНІСТЬ, ЩОБ
НАДИХНУТИ ІНШИХ

Вручаючи премію «Гордість країни» у партнерстві з Новим
каналом та газетою «Факти», ми прагнемо, аби надзвичайні
вчинки звичайних людей отримали широке визнання
в українському суспільстві. Вже дев’ятий рік поспіль у
церемонії нагородження, яка транслюється на всю країну,
українців вшановують за їхні героїчні вчинки та гідний
наслідування спосіб життя
Громадська Рада, до складу якої входять відомі українці:
Сергій Бубка, Семен Глузман, Ніна Матвієнко, Богдан Ступка,
Віктор Пінчук, Мирослав Попович, Олександр Швець – обирає
переможців із кандидатів, номінованих у газеті «Факти».

10

лауреатів
премії
«Гордість
країни»
у 2011 р.

Високо ціную благородну
місію організаторів цього свята,
яке вшановує надзвичайні
вчинки звичайних людей. Силою
духу вони дарують кожному
українцю віру в себе
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Віктор Янукович
Президент України

2011 р. лауреатами премії «Гордість країни» стали, зокрема,
12-річний Андрій Жовтоног з м. Києва, який врятував життя брата
Богдана, що провалився у каналізаційний люк. Андрій задля
спасіння маленького братика стрибнув у люк і тримав його довгих
сім годин на плечах, стоячи у крижаній воді каналізаційного
люка. 54-річний Володимир Бовгиря, незважаючи на втрату рук,
не дозволив інвалідності затягнути себе. Навчившись майстерно
володіти протезами, Володимир не тільки водить автомобіль, а й
навіть виграв чемпіонат із настільного тенісу.
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ЄВРЕЙСЬКІ МІСЦЕВІ ГРОМАДИ

ПІДТРИМКА ВІДРОДЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ
ГРОМАДИ

Фонд Віктора Пінчука є основним спонсором
дніпропетровської єврейської громади та Федерації
єврейських громад. Фонд надає підтримку мережі освітніх
закладів Дніпропетровська, де навчаються 1000 дітей,
зокрема коледжу «Бет-Хана», приватному дошкільному
закладу Йосипа та Фані Циндліхт, середній школі № 144.
Також Фонд забезпечує підтримку медичному центру
«Баіт Лебанот» для єврейських дітей та підлітків з
малозабезпечених сімей та літньої програми освітніх
семінарів «Хан Ізраїль».
У 2011 р. за підтримки Фонду Дніпропетровська єврейська
громада продовжила проектування багатофункціонального
Міжнародного навчального центру охорони здоров’я.

Ми підтримуємо реалізацію поточних проектів у
25 громадах, що входять до складу Федерації
єврейських громад. Окрім того, ми надаємо підтримку
публікації та поширенню інформаційних матеріалів,
таких як журнал «Світ іудаїзму», календарі, книжки з
релігії, історії та культури єврейського народу.

Дуже вдячна, що мої
діти мають можливість
познайомитися с єврейськими
духовними та культурними
традиціями, навчатися в
найкращих учителів
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Наталя Прошенко
учасниця програми «Відродження духовних
та культурних традицій»
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ВИСТАВКА “ГОЛОКОСТ ВІД КУЛЬ”

ІНФОРМУВАННЯ ПРО
МАСОВІ РОЗСТРІЛИ ЄВРЕЇВ
НАЦИСТАМИ В УКРАЇНІ

Виставка підготовлена Меморіалом
Шоа та була оновлена й адаптована за
участю провідних українських експертів
та організована Фондом у партнерстві з
організацією «Яхад-Ін Унум», а також за
підтримки посольств Ізраїлю, Франції,
Німеччини та Сполучених Штатів Америки.
З метою максимального інформування,
зацікавлення та залучення до діалогу
українських школярів і студентів, під час
виставки була реалізована освітня програма,
створена Інститутом візуальної історії та
освіти Фонду Шоа Університету Південної
Каліфорнії та Українським центром вивчення
історії Голокосту.

Фонд Віктора Пінчука продемонстрував у Києві та Харкові
створену Фондом експозицію «Голокост від куль: масові розстріли
євреїв в Україні 1941–1944». Раніше виставку, яка розкриває
Ця виставка – спроба
історію Голокосту в Україні 1941–1944 рр., побачили жителі
Парижа, Брюсселя, Нью-Йорка та інших міст світу. Проект
зберегти цінну пам’ять про
«Голокост від куль» оснований на праці римсько-католицького
від очевидців і поширити її
священика з Франції отця Патріка Дебуа, який багато років
поспіль займається археологічними дослідженнями, а також
Вахтанг Kiпiaнi
документуванням свідчень очевидців масових розстрілів в Україні.
журналіст
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Перший показ
виставки
«Голокост від
куль» в Україні

10,000

відвідувачів
у м. Києві

події
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ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

НАДАННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИМ
ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ

Програма «Доступ до правосуддя» Міжнародного Фонду
«Відродження» спрямована на боротьбу з бідністю та
соціальною ізоляцією шляхом надання правової допомоги
найбільш вразливим верствам населення в Україні.
У межах програми надається фінансова підтримка проектам
правової допомоги та правого захисту незахищених груп
населення в регіонах України. Також у межах програми
створюються консультаційні центри та розповсюджується
інформація з правових питань.
2011 р. географічне охоплення проекту було значно
збільшено, тепер центри працюють у 13 регіонах. Адвокати
надають юридичну допомогу й у приміщеннях центрів, і
відвідують сільське населення на місцях.
Центри правової допомоги надають послуги з метою
попередження конфліктів у громадах та вирішення правових
суперечок без звернення до суду, таким чином зберігаючи час
та фінансові кошти осіб.
За необхідності, центри здійснюють координацію між
організаціями задля покращення взаємодії між державними
органами, органами самоврядування на місцях та
громадянами.
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27

центрів у 13
областях

32,000
українців
одержали
професійну
правову
допомогу

Можливість реалізувати
права – далеко не розкіш, без
якої можуть жити бідні люди,
це – необхідність для кожної
людини
“Як зробити закон доступним для кожного”
Звіт за 2008 р. Комісії з посилення правових
можливостей бідних верств населення
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ГЛОБАЛЬНА ІНІЦІАТИВА КЛІНТОНА

МІЖНАРОДНІ ЛІДЕРИ
ЗБИРАЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ
НАЙАКТУАЛЬНІШИХ ПРОБЛЕМ
СЬОГОДНІШНЬОГО СВІТУ

Президент Клінтон
перетворив CGI на могутній ринок
філантропії, де заможні донори
мають можливість зустрітися з
соціальними підприємцями, які
мають блискучі ідеї
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The Economist

Глобальна ініціатива Клінтона – це унікальна модель,
покликана спрямовувати можливості окремих осіб
і організацій задля втілення змін. Ця організація
допомагає своїм членам розробляти практичні
рішення глобальних проблем, спонукаючи їх брати на
себе конкретні зобов’язання, які трансформуються
у відчутні результати. В цілому з 2005 р. було взято
понад 2100 зобов’язань на суму 69,2 млрд. дол. і у
такий спосіб покращено життя 400 мільйонів осіб.
Щорічні форуми CGI збирають лідерів державних,
бізнесових та громадських кіл з усього світу, аби
обговорити найактуальніші міжнародні виклики та
втілити слова у реальні справи. З 2005 р. щорічні
форуми CGI відвідали майже 150 нинішніх та
колишніх голів держав, 20 Нобелівських лауреатів,
сотні генеральних директорів компаній, великих
філантропів, представників видатних неурядових
організацій та ЗМІ. Останній щорічний форум CGI
відбувся у Нью-Йорку у вересні 2011 р.: було взято
майже 200 нових зобов’язань на суму 6,2 млрд. дол.,
завдяки виконанню яких буде покращено життя
понад 100 млн. осіб.

200

нових
зобов’язань
на суму
6,2 млрд. дол.
у 2011 р.
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КРУГЛИЙ СТІЛ З ПИТАНЬ БЛАГОДІЙНОСТІ У ДАВОСІ

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ
ФІЛАНТРОПІЇ З НАГОДИ
ВСЕСВІТНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО
ФОРУМУ У ДАВОСІ
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Круглий стіл з питань благодійності щорічно збирає
разом найвідоміших філантропів, політичних лідерів,
представників бізнес-середовища та некомерційних
організацій світу. Учасники дискусій обговорюють
найновітніші шляхи вирішення проблем та прагнуть
надихнути нове покоління глобальних філантропів.
З нагоди Всесвітнього економічного форуму Фонд
Віктора Пінчука організував у Давосі четвертий
Круглий стіл з питань благодійності 27 січня 2011
року. Під час заходу, названого
“ModernARTization: Art and Philanthropy Changing
Societies”, учасники обговорювали, як філантропи
можуть скористатися трансформуючою силою
сучасного мистецтва задля перетворення
індивідуального мислення та суспільства.

У заході взяли участь Річард Армстронг, Директор
Фонду і Музею Соломона Ґуґенхайма (США); Джефф
Кунс, художник (США); Її Світлість Шейх Аль-Маясса
бінт Хамад бін Халіфа Аль-Тані, Голова опікунської
ради Відомства музеїв Катару; Бернардо Пас,
бізнесмен, засновник Інституту “Inhotim” (Бразилія);
Олафур Еліасcон, художник (Данія), письменник
Пауло Коельо (модератор дискусії). Спеціальними
гостями Круглого столу стали художник Деміен
Хьорст (Великобританія) і директор Нового дитячого
музею Рейчел Тіґл (США).
З 2007 р. учасниками Круглого столу були, зокрема,
Тоні Блер, Сер Річард Бренсон, Білл Клінтон, Білл та
Мелінда Гейтс, Джет Лі, Шимон Перес та Мухаммад
Юнус.

Мистецтво створює
реальність. Митці позбавляють світ
простоти; вони задають питання та
провокують мислення
Олафур Еліассон
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Ялтинська Європейська Стратегія (YES)

Інститут Брукінгза

Український ланч у Давосі
ЄВРОПЕЙСЬКА ТА
ГЛОБАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ
Інститут Петерсона

Центр миру Шимона Переса
ПОПУЛЯРИЗУВАННЯ
УКРАЇНИ В СВІТІ

«Фонд віри» Тоні Блера

40

41

ЯЛТИНСЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ

СПРИЯННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

42 СВІТ

YES (www.yes-ukraine.org) – це міжнародна
мережа, метою якої є сприяння розвитку
справедливої, демократичної та успішної
України, допомога Україні в інтеграції в
Європу та обговорення стратегій для Європи
у глобалізованому світі. Для досягнення цієї
мети YES збирає разом політичних лідерів,
керівників бізнесових структур та видатних
громадських діячів для діалогу щодо
глобальних викликів і місця України у світі,
а також розробки рекомендацій із політики.
Керує YES міжнародне правління, у складі
якого такі видатні особи як
Олександр Кваснєвський (голова),
Маріо Давід, Стефан Фукс, Віктор Пінчук,
Олександр Рар, Жан-П’єр Сальтьєль,
Марек Сівєц та Хав’єр Солана.

Польща завжди була відданим
адвокатом України в її прагненні до
Європи. Це - консенсус стратегічної
величини для зовнішньої політики
Польщі
Дональд Туск
Прем’єр-міністр Республіки Польща

Ялтинська Європейська Стратегія» – YES з’явилась у
липні 2004 року, коли Віктор Пінчук запросив до Ялти
близько 30 європейських лідерів для обговорення
майбутнього України та ЄС. Під час конференції
учасники запропонували об’єднати зусилля і створити
міжнародний проект на підтримку приєднання
України до ЄС.
У 2011 р. YES, окрім щорічної зустрічі (див. наступну
сторінку), провела низку зустрічей на найвищому рівні
в ЄС та Україні. Члени Правління YES у Страсбурзі
зустрічалися з комісаром ЄС із питань розширення
та європейської політики сусідства Штефаном Фюле,
Генеральним секретарем Ради Європи Торнбйорном
Ягландом та членами Європейського Парламенту.
У Києві – з Прем’єр-міністром Миколою Азаровим,
депутатами Верховної Ради, лідерами політичних
партій та представниками громадянського
суспільства. У Варшаві — з прем’єр-міністром
Республіки Польща Дональдом Туском, міністром
фінансів Польщі Яном Вінсент-Ростовскі, а також
польськими експертами, державними службовцями та
членами Парламенту.
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ЯЛТИНСЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ

8-а Ялтинська щорічна зустріч (15–18 вересня 2011 р.)
8-а Ялтинська щорічна зустріч «Україна і світ:
спільні виклики, спільне майбутнє» зібрала разом
більше 200 видатних міжнародних та українських
політичних діячів, бізнесменів та лідерів суспільної
думки з метою обговорення глобальних викликів, що
постали перед розширеною Європою та Україною.
Президент України Віктор Янукович та Президент
Ізраїлю Шимон Перес відкрили зустріч. У дискусіях
взяли участь Ларрі Саммерс, Юрген Фітчен,
Суреш Прабу та Ірина Акімова (сесія «Глобальна
економіка: допущені помилки і робота над ними»);
Андрій Клюєв, Карл Більдт та Кайрат Келімбетов
(«Велика Європа у глобалізованому світі: бачення
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Щоб залишатися
глобальним лідером, Євросоюз
повинен розширюватися
Олександр Кваснєвський
Президент Республіки Польща (1995-2005),
Голова Правління YES

Лідер сьогодні – це не та
людина, котра стоїть на вершині.
А та людина, яка йде вперед
Шимон Перес
Президент Ізраїлю

інтеграції»); Хав’єр Солана, Строуб Телботт,
Ігор Юргенс та Мані Шанкар Айяр («Глобальний
світоустрій у добу змін»); Штефан Фюле,
Деніел Рассел, Леонід Кучма, Тарек Осман та
Мартін Індик («Північна Африка, Близький Схід та
Східна Європа: демократизація чи рух назад?»);
Микола Азаров, Радослав Сікорський,
Владімір Філат, Штефан Фюле («Східна Європа та
роль України»), Торбйорн Ягланд,
Мевлют Чавушоглу, Костянтин Грищенко,
Маріо Давід, Арсеній Яценюк («Права людини
і демократія у «Великій Європі»); Тоні Блер,
Ніалл Фергюсон, Юрій Мільнер («Ключові тренди
завтрашнього дня»); Карл Більдт, Борис Колесніков,
Егемен Багиш, Петро Порошенко, Андерс Аслунд
(«Україна та Туреччина: Китай на Сході Європи?
Чорноморські «тигри»?»); Павло Клімкін,
Ельмар Брок, Марек Сівєц, Григорій Немиря («Угода
про Асоціацію — готовність підписання?»);
Анатолій Грищенко, Віталій Кличко,
Наталя Королевська, Арсеній Яценюк
(«Альтернативні погляди на майбутнє України —
бачення політичних лідерів»). Пол Кругман виступив
із доповіддю «Майбутнє західної демократії та
ринкової економіки».
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ІНСТИТУТ БРУКІНГЗА

ОСЯГНУТИ ВНУТРІШНІ
ПРОЦЕСИ В КРАЇНІ, ТИМ
САМИМ СПРИЯТИ ІДЕЇ
УКРАЇНСЬКОГО ЧЛЕНСТВА В ЄС

Інститут Брукінгза багаторазово визнавали найвпливовішим,
найчастіше цитованим науково-дослідним центром світу,
якому найбільше довіряють (науково-дослідна установа
№ 1 за Світовим індексом науково-дослідних центрів
2011 р.). Здійснюючи високоякісні незалежні дослідження,
за результатами яких надаються новаторські практичні
рекомендації, Інститут Брукінгза має на меті створення більш
відкритої, безпечнішої, заможнішої, спільної міжнародної
системи. Фонд Віктора Пінчука є партнером Інституту
Брукінгза з метою сприяння обговоренню на Заході ідеї
розширення ЄС та політики США стосовно Східної Європи та
України.
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Центр Інституту Брукінгза з питань
взаємовідносин США та Європи (CUSE)
за підтримки Фонда Віктора Пінчука
відіграє головну роль у сприянні діалогу
щодо важливих змін в Європі та Євразії, які
впливають на стосунки зі США. Вивчаються
стратегії залучення інших країн та вирішення
конфліктів в регіонах поза інституційними
кордонами ЄС, зокрема в Україні. У 2011
р. Строуб Телботт, між іншим, в Інституті
Брукінгза у м. Вашингтон мав розмову з
Хав’єром Соланою щодо «східних кордонів
Європи». CUSE було проведено семінар із
двох робочих сесій, на який для брифінгів
з українськими експертами були запрошені
заступник міністра закордонних справ Павло
Клімкін, Віталій Кличко та інші.
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УКРАЇНСЬКИЙ ЛАНЧ У ДАВОСІ

НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО УКРАЇНУ ПІД ЧАС
ВСЕСВІТНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО
ФОРУМУ У ДАВОСІ
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Український ланч у Давосі є найвидатнішим
щорічним міжнародним зібранням за межами
України, де світова еліта обговорює політичні та
економічні проблеми України. Фонд Віктора Пінчука
та міжнародна консультаційна група з інвестицій
EastOne спільно організовують цю подію з нагоди
Всесвітнього економічного форуму з 2005 р.

На 7-му Українському ланчі у Давосі з назвою
“2012@PL&UA” Президент України Віктор Янукович
та Президент Польщі Броніслав Коморовський
обговорювали, як Європейський чемпіонат з футболу
UEFA 2012 може пришвидшити розвиток обох країн.
Зі спеціальними коментарями виступив міністр
закордонних справ Швеції Карл Більдт, модератором
обговорення була Христя Фріланд. Учасники дебатів
сконцентрували увагу на потенційних можливостях,
які пропонує спільне проведення чемпіонату
для залучення інвесторів до широкомасштабних
інфраструктурних проектів, розвитку туристичного
потенціалу та сприяння євроінтеграції та глобальній
інтеграції України завдяки співробітництву з
Республікою Польща. У заході взяли участь майже
300 бізнес-лідерів, політичних діячів та представників
соціального сектору та ЗМІ.
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ІНСТИТУТ ПЕТЕРСОНА

СПРИЯННЯ АНАЛІЗУ ТА
ПОШИРЕННЮ РОЗУМІННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ НА
ЗАХОДІ

Інститут міжнародної економіки Петерсона
є приватною, некомерційною, незалежною
науково-дослідною установою, що вивчає
міжнародну економічну політику.
З 1981 року Інститут вчасно та об’єктивно
аналізував та пропонував конкретні
рішення стосовно цілої низки міжнародних
економічних проблем: реформи Міжнародного
Валютного Фонду (МВФ), стандартизації
міжнародної банківської системи, системи
обрахунку курсів валют, а також реагування
на проблеми боргової та валютної криз.
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.
За підтримки «Східноєвропейської та української програми»
Андерс Аслунд, старший науковий співробітник Інституту
Петерсона опублікував книги, присвячені Україні, Східній
Європі та Росії. В межах програми надаються консультації,
проводяться брифінги, регулярно виходять публікації у
провідних ЗМІ.
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ЦЕНТР МИРУ ШИМОНА ПЕРЕСА

СПРИЯННЯ ВСТАНОВЛЕННЮ
МИРУ ТА ВПРОВАДЖЕННЮ
ПРОЕКТІВ СПІВРОБІТНИЦТВА,
ОРІЄНТОВАНИХ НА МАЙБУТНЄ

Центр миру Переса – провідна ізраїльська неурядова
організація, що працює задля встановлення миру між Ізраїлем
та сусідніми з ним арабськими країнами. Заснований 1996
р. Президентом Ізраїлю та лауреатом Нобелівської премії
миру Шимоном Пересом, Центр Переса здійснює десятки
проектів, залучаючи до їхнього впровадження тисячі
ізраїльтян та палестинців, розвиваючи соціально-економічне
співробітництва та взаємодію між людьми у таких сферах як
медицина, спорт, сільське господарство, екологія, бізнес,
освіта, молодь, технології, мистецтво. З 2010 р. Центр Переса
працює у Будинку миру Переса, розташованому на землі
стародавнього міста Яффа – унікальної арабо-єврейської
спільноти. Цементно-скляна шарувата конструкція Будинку
миру створює відчуття прозорості та заряджає будинок
міцними енергіями сусіднього Середземного моря.
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У 2011 р. Фонд Віктора Пінчука та Центр
миру Переса організували спільну Програму
обміну для молоді. В межах проекту створено
форум для палестинських, ізраїльських
та українських підлітків, де вони можуть
познайомитися, подолати стереотипи
та заснувати тривалі дружні стосунки,
підтримувані за допомогою Інтернету. Молодь
має можливість познайомитися до того, як
візьме участь у діалозі, що проводиться
за участю модератора, та перейде до
спілкування в режимі он-лайн. Після такої
підготовки підлітки збираються разом для
групового візиту до регіону, де вони беруть
участь у вирішенні конфліктів та програмах з
виховання у дусі миру.
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«ФОНД ВІРИ» ТОНІ БЛЕРА

СПРИЯННЯ ПОРОЗУМІННЮ
МІЖ ОСНОВНИМИ
СВІТОВИМИ РЕЛІГІЯМИ

Ініціатива «Віра та глобалізація» – мережа у складі 8
>2,000
провідних університетів, які реалізують навчальні програми
учасників
та дослідження з метою глибшого розуміння зв’язку між
«Фонду віри»
питаннями релігії та глобалізації. Працюючи з вищими
навчальними закладами України, організація навчатиме
студентів цінувати роль релігії в світі та допомагатиме
розбудовувати інформоване та мирне українське суспільство.
У 19 країнах працює міжнародна шкільна програма
«Обличчям до віри», до її реалізації залучено 600 шкіл,
10 000 школярів беруть участь за допомогою Інтернету.
Програма пропонує школярам та вчителям, зокрема в Україні,
можливість обмінятися поглядами у міжнародному контексті
та розвивати цінні у 21-му столітті життєві вміння, готуючи
дітей бути громадянами України та глобалізованого світу.

«Фонд віри» Тоні Блера сприяє встановленню поваги
та порозуміння між основними світовими релігіями та
демонструє, як віра може бути потужною силою, що працює
на благо у сучасному світі. З 2008 р. Фонд створив присутність
у 143 країнах, зокрема в Україні, де організація залучає все
більше молоді до розбудови кращих стосунків між релігіями
та культурами.

В еру глобалізації немає
нічого найважливішого за
сприяння кращому порозумінню
між людьми різних віросповідань
і культур та життя в мирі та
взаємній повазі
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Тоні Блер
Засновник та патрон
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ІСТОРІЯ

2006

6 березня
Офіційне утворення Фонду Віктора Пінчука для
консолідації всієї благодійної діяльності
Віктора Пінчука, що тривала понад 10 років.
1 червня
Запуск проекту «Колиски надії»: започатковано
розгортання мережі найсучасніших неонатальних
центрів по всій Україні з метою зменшення дитячої
смертності.

2007

19 січня
Відкриття 2-ї виставки в PinchukArtCentre ―
“GENERATIONS.UsA”.

15 липня
Надання стипендій українським молодіжним
лідерам для участі в семінарі Аспенського Інституту
«Відповідальне лідерство» у м. Аспен, штат
Колорадо, США Розвиток Ініціативи «Аспен-Україна».

26 січня
Відбулася 3-я Українська ланч-конференція у
Давосі за участю Вайри Віке-Фрайберг,
Олександра Кваснєвського, Віктора Януковича,
Арсенія Яценюка, Олі Рена, Джорджа Сороса,
Домініка Стросс-Кана.

16 вересня
Відкриття PinchukArtCentre, першого
широкомасштабного центру сучасного мистецтва в
Україні.

31 січня
Перша церемонія нагородження стипендіатівпереможців у рамках загальнонаціональної
стипендіальної програми «Завтра.UA».

18 жовтня
Київська прем’єра документального фільму про
голокост в Україні «Назви своє ім’я» за участю
Стівена Спілберга. Співпродюсерами фільму
виступили пан Спілберг та пан Пінчук спільно з
Інститутом Фонду Шоа.

7 червня
Відкриття Українського павільйону, представленого
Центром сучасного мистецтва PinchukArtCentre на
52-й Міжнародній бієнале у Венеції.
16 червня
Концерт Елтона Джона у Києві з метою розширення
громадської поінформованості про
ВІЛ/СНІД. Шоу відвідали близько 200 тис. глядачів,
та ще 4 млн. людей побачили його
по телебаченню. Відкриття в PinchukArtCentre
виставки фотографій з приватної
колекції Елтона Джона.

28 червня – 1 липня
4-та щорічна конференція YES у Ялті, яку серед
інших відвідали Білл Клінтон, Віктор Ющенко,
Олександр Кваснєвський, Герхард Шредер та
Домінік Стросс-Кан.
6 жовтня
Відкриття в PinchukArtCentre 5-ї найуспішнішої
виставки з назвою «REFLECTION»
9 жовтня
Публічна лекція Джеймса Вульфенсона, 9-го
Президента Всесвітнього банку.
24 жовтня
Публічна лекція Коліна Пауелла, 65-го
Держсекретаря Сполучених Штатів Америки.
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2009

29 січня
2-й Давоський круглий стіл з питань благодійності «Від
філантрокапіталізму до філантрокризи» за участю
Білла Клінтона, Тоні Блера, Білла Гейтса,
Річарда Бренсона, Мухаммада Юнуса та Джета Лі.

2008

24 січня
Перше засідання круглого столу з питань
благодійності у Давосі з нагоди щорічної зустрічі
Всесвітнього економічного форуму за участю,
зокрема, Джорджа Сороса, Метью Бішопа,
Катерини Ющенко, Волтера Айзексона,
Тадатакі Ямада.
25 січня
4-та Українська ланч-конференція у Давосі. Ключові
доповідачі: Фред Бергстен, Джеймс Вульфенсон,
Жан Лем’єр, Віктор Ющенко та Майкл Уайт.
8 квітня
Публічна лекція лауреата Нобелівської премії миру
2006 р. доктора Мухаммада Юнуса.
15 травня
Публічна лекція у Києві 7-го Генерального секретаря
ООН Кофі Аннана.

30 січня
З нагоди щорічного Всесвітнього економічного форуму
відбувся 5-й Український ланч у Давосі на тему «Криза:
шляхи подолання» за участю Григорія Немирі,
Арсенія Яценюка, Джорджа Сороса, Томаса Фрідмана
та Кріса Паттена.
10 квітня
Церемонія нагородження лауреатів премії «Гордість
країни».
3 червня
Відкриття неонатального центру «Колиски надії»
у Житомирі. До кінця 2008 р. у рамках програми
«Колиски надії» буде відкрито 16 таких центрів.
14 червня
Концерт сера Пола Маккартні «Independence Concert»
у Києві збирає 350 000 шанувальників.
10-13 липня
5-й щорічний саміт Ялтинської європейської стратегії
(YES) за участю Тоні Блера, Домініка Стросс-Кана,
Михайла Саакашвілі та Олександра Кваснєвського.
15-17 грудня
Конференція «Кордони Європи», організована
Інститутом Брукінгза за підтримки Ялтинської
європейської стратегії (YES).

22 квітня
Відкриття неонатального центру «Колиски надії» в Києві
за кошти, отримані від продажу на аукціоні Sotheby’s
24 червня
картини Деміена Хьорста «Темні дні» (Dark Days), яку
Початок відбірного процесу для участі в Міжнародній
британський художник пожертвував Фонду саме з цією стипендіальній програмі «Всесвітні студії».
метою.
16 липня
25 квітня
Відкриття неонатального центру «Колиски надії» в
Відкриття виставки «Реквієм» у PinchukArtCentre ―
Миколаєві.
наймасштабнішої персональної виставки
Деміена Хьорста до цього часу.
24―27 вересня
6-й щорічний саміт Ялтинської європейської стратегії
18 травня
(YES) за участю Олександра Кваснєвського,
2-й Молодіжний форум стипендіальної програми
Джеймса Вульфенсона, Ву Джіан Міня, Ронні Чана,
«Завтра.UA» збирає у Києві понад 300 стипендіатів.
Йошки Фішера, Віктора Януковича, Юлії Тимошенко та
Арсенія Яценюка.
3 червня
PinchukArtCentre представляє арт-проект «Степи
1 жовтня
мрійників» в Українському павільйоні на 53-й
Проведення навчального семінару для неонатологів
Венеціанській бієнале.
у Житомирській області у межах програми «Колиски
надії».
31 жовтня
Виставка 20 номінантів на загальнонаціональну Премію
PinchukArtCentre для молодих українських художників.
4 грудня
Відкриття неонатального центру «Колиски надії» у
Тернополі.
4 грудня
Нагородження першого лауреата Премії
PinchukArtCentre для молодих українських художників.
8 грудня
Запуск проекту Future Generation Art Prize у Нью-Йорку
– першої міжнародної премії для молодих художників,
яка присуджується за підсумками відкритого конкурсу.
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2010

23 січня
Відкриття персональних виставок Субодха Гупти та
Сергія Браткова у PinchukArtCentre.
28 січня
3-й круглий стіл з питань благодійності у Давосі
«Hi-Teach = Hi-Tech + Філантропія + Освіта» з нагоди
щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму
за участю Шимона Переса, Мелінди Гейтс,
Джиммі Вейлза, Ніколаса Негропонте, Шеллі Еск’ю та
Джона Едварда Секстона.
29 січня
6-й Український ланч у Давосі на тему «Президентські
вибори – куди йдеш, Україно?» на щорічній зустрічі
Всесвітнього економічного форуму з кандидатами
на пост президента Віктором Януковичем (телеміст),
Юлією Тимошенко (телеміст), Сергієм Тігіпком та
Арсенієм Яценюком, а також Карлом Більдтом та
Олександром Кваснєвським.
24 лютого
Відкриття 20-го неонатального центру «Колиски
надії» в м. Суми.
31 березня
Публічні лекції Строуба Телботта,
Президента Інституту Брукінгза, та Хав’єра Солани,
колишнього Верховного представника ЄС зі
спільної зовнішньої політики та політики безпеки та
Генерального секретаря НАТО.

14 квітня
Церемонія нагородження лауреатів премії
«Гордість країни».
16 квітня
Публічна лекція Йошки Фішера, екс-міністра
закордонних справ та віце-канцлера Німеччини.
24 квітня
Відкриття виставки «Сексуальність і
трансцендентність» у PinchukArtCentre.
17–20 травня
3-й Молодіжний форум стипендіальної програми
«Завтра.UA» збирає у Києві понад 300
стипендіатів.
26–29 травня
Проведення навчального семінару для медсестер
відділень новонароджених у межах програми
«Колиски надії».
22 червня
17 українцям надані гранти від освітньої програми
(WorldWideStudies) на навчання у провідних
університетах світу за магістерськими програмами.
7 липня
Відкриття 21-го неонатального центру «Колиски
надії» у Херсоні.
30 вересня – 3 жовтня
7-й щорічний саміт Ялтинської європейської стратегії
(YES) «Україна і світ: переосмислення
і рух уперед» за участю Президента України Віктора
Януковича та Президента Республіки Польща
Броніслава Коморовського, Миколи Азарова,
Олександра Бабакова, Карла Більдта,
Білла Клінтона, Йошки Фішера, Штефана Фюле,
Олександра Кваснєвського, Андрія Костіна,
Олексія Кудріна, Хав’єра Солани,
Домініка Стросс-Кана, Віктора Вексельберга та
Олександра Волошина.

4 жовтня
Публічна лекція Білла Клінтона, 42-го Президента
США.
30 жовтня
У PinchukArtCentre відкрилася виставка робіт 21
художника, відібраних на конкурс за проектом Future
Generation Art Prize 2010 – міжнародної премії для
молодих художників.
10-12 листопада
Семінар для персоналу відділень інтенсивної терапії
новонароджених у межах програми «Колиски надії».
22 листопада
Початок другого відбірного процесу для участі в
Міжнародній стипендіальній програмі «Всесвітні
студії».
24 листопада
Публічна лекція Шимона Переса, Президента Ізраїлю.
2 грудня
Відкриття 22-го неонатального центру «Колиски
надії» в Ужгороді.
10 грудня
Бразильська художниця Сінтія Марселле одержала
головну премію для молодих художників
«Future Generation Art Prize 2010».
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ФІНАНСОВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
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ЛЮДИНА 56%

СУСПІЛЬСТВО 20%

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ ПРО
НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ГРОШОВИХ КОШТІВ*
За рік, що закінчився 31 грудня 2011 року (у дол. США)

ЗАЛИШОК ГОТІВКОВИХ КОШТІВ НА 1 СІЧНЯ
СВІТ 14%

Інша благодійноа діяльність,
адміністративні витрати10%

Фонд Віктора Пінчука був офіційно заснований у 2006
р. для консолідації різних напрямків благодійної
діяльності Віктора Пінчука, яку він здійснював
упродовж попередніх 10 років. Фонд Віктора Пінчука
складається з трьох різних юридичних осіб: однієї
неприбуткової юридичної особи у Великій Британії,
яка виступає у ролі міжнародного представництва
і сприяє міжнародній діяльності Фонду («Офіс
Фонду Віктора Пінчука у Великобританії»), та
двох благодійних неприбуткових організацій,
зареєстрованих відповідно до законодавства України
для ведення благодійної діяльності та задіяних у
різних сферах (українська благодійна організація
«Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива»
та «Благодійний Фонд Віктора Пінчука «Сучасне
мистецтво в Україні»).
Усією діяльністю зазначених вище фондів (разом
далі по тексту іменованих як Фонд Віктора Пінчука)
керує одна управлінська команда. Для щорічного
звітування засновнику керівництво подає зведений
фінансовий звіт. Він поєднує у собі інформацію про
надходження та використання грошових коштів усіх
трьох фондів, а також стислий виклад облікової
політики та іншу пояснювальну інформацію.
Зведений звіт за 2011 р. після аудиторської перевірки
компанією Ernst&Young був виданий 06 квітня 2012
р. Повний текст зведеного звіту та звіту незалежних
аудиторів можна отримати у Фонді Віктора Пінчука за
запитом.
Фонди отримують добровільні грошові внески
переважно від юридичних осіб з метою фінансування
різноманітних благодійних та соціальних проектів та
надання благодійної допомоги.

НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ:
Надходження грошових коштів від юридичних та фізичних осіб
Відсотки, отримані за банківськими депозитами
ВСЬОГО ОТРИМАНО
ВИПЛАТИ:
ЛЮДИНА
PinchukArtCentre
«Колиски надії»
Завтра.ua
Світові дослідження
Київська школа економіки (KSE)
Публічні лекції

2011
751 540

14 337 068
4 124
14 341 192

8 071 754
4 601 823
2 033 773
793 396
429 046
200 000
13 716

СУСПІЛЬСТВО
Глобальна ініціатива Клінтона (CGI)
Дніпропетровська програма підтримки громад
“Фонд Віри” Тоні Блера
Програма підтримки єврейських громад
Виставка «Голокост від куль»
Круглий стіл з питань благодійності у Давосі
Правова допомога та юридичні клініки
Премія «Гордість країни»

2 866 764
1 100 000
624 669
500 000
266 267
176 844
153 403
24 688
20 893

СВІТ
Ялтинська Європейська Стратегія (YES)
Ізраїльська міжнародна президентська конференція «Назустріч майбутньому»
Інститут Брукінгза
Український ланч у Давосі
Програма Інституту міжнародної економіки Петерсона
Центр миру Переса

2 021 332
1 201 823
375 000
200 000
124 509
100 000
20 000

ІНША БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
УСЬОГО ВИПЛАТ
ЗБИТКИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНИМИ ВАЛЮТАМИ
ЗАЛИШОК ГРОШОВИХ КОШТІВ НА 31 ГРУДНЯ

57 430
1 445 959
14 463 239
26 694
602 799

*

Фінансова інформація, надана
вище, є випискою зі зведеного
звіту про надходження та
використання грошових
коштів Фонду Віктора Пінчука
станом на 31.12.2011після
аудиторської перевірки.
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КЕРІВНИЦТВО

Вікторія Чернявська
Фінансово-адміністративний директор

Дмитро Логвин
Виконавчий директор
PinchukArtCentre

Валерій Вакарюк
Заступник Голови правління

Юлія Чеботарьова
Голова правління

Денис Семенов
Головний радник
з питань стратегії

Екхард Шнайдер
Генеральний директор
PinchukArtCentre

Іванна
Климпуш-Цинцадзе
Директор Ялтинської
європейської стратегіі

Денис Казван
Директор комунікацій

Томас Вайе
Заступник Голови правління

Бйорн Гельдхоф
Арт-менеджер
PinchukArtCentre
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ДЖЕРЕЛА ФОТОМАТЕРІАЛІВ

С.

С. 20 ліворуч
Номінанти на Премію PinchukArtCentre 2011, Віктор Пінчук,
Члени міжнародного журі: Ханс-Ульріх Обріст, Марк Олів’є
Валер, Катерина Дьоготь, Павло Маков, Кейт Буш і команда
PinchukArtCentre

С. 22 зверху ліворуч
ДЖЕФФ ВОЛЛ
«Гра у війну», 2007. Желатиновий
галогенно-срібний друк;
ДЕМІЕН ХЬОРСТ
«Святий Варфоломій, Витончений біль»,
2006. Бронза;
АНДРЕАС ГУРСКІ
«99 центів», 2001. Сібахром,
Вигляд інсталяції, «Колекційна платформа»
в PinchukArtCentre
Художник ©
Courtesy PinchukArtCentre

С. 20 праворуч
Діти беруть участь у заході «Сімейна неділя»
в PinchukArtCentre

С. 22 зверху праворуч
Учасники дискусії «Пожива для розуму»
в PinchukArtCentre

С. 21
ГЕКТОР ЗАМОРА
«БАМ – будівництво століття», 2010, вигляд інсталяції,
Венеційська бієнале 2011
Художник ©
Courtesy PinchukArtCentre

с. 22 внизу праворуч
ОЛАФУР ЕЛІАССОН
«Райдужний компас», 2011
Вигляд інсталяції, Валентин Юмашев,
Тетяна Юмашева, Віктор Пінчук, Олена Пінчук і
Олафкр Еліассон в PinchukArtCentre
Художник ©
Courtesy PinchukArtCentre
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ОЛАФУР ЕЛІАССОН
«Твій зірковий будинок», 2011,
вигляд інсталяції, PinchukArtCentre
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