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

Наше бачення майбутнього
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 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:

Бачення та місія

Про нас

інвестиції в людину, аби примножити
людський капітал;
інвестиції у суспільство, аби покращити
рівень соціальної взаємодії;
інвестиції у світ, аби сприяти поглибленню
всесвітньої інтеграції.
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«…Давайте ще трохи підвищимо
швидкість і силу впливу
на майбутні покоління!»

Дорогі друзі!

Загостріть розум. Змініть ваше мислення. Вчіться у найкращих.
І тоді – дійте! Саме на це спрямована діяльність нашого Фонду.
Чому? Тому що нам не байдужі майбутні покоління. І тому що
Україна, як і вся Європа, процвітатиме лише якщо рухатиметься,
вдосконалюватиметься і не буде зупинятися.
Сьогодні у світі ми опановуємо нові виклики, які змінюються
зі швидкістю світла. Сьогодні ти або біжиш, або відстаєш. Тільки
ті, хто пізнали світ, знайдуть свій шлях. Тільки ті, хто вміє думати
наперед, вирвуться в цій грі вперед. І тільки ті, хто важко працює
над втіленням своїх ідей, формуватимуть події, а не стануть
іграшкою у плині подій. Ми маємо надати людям можливість
здолати це.
Ми хочемо розпочати майбутнє, і саме сьогодні. Ми хочемо
зробити це на міжнародному рівні, і саме тут. З інвестиціями,
які допоможуть людям сформувати своє майбутнє. Надаючи
обдарованій молоді освіту на національному та міжнародному
рівні. Даючи доступ до чарівного натхнення сучасним
мистецтвом в Україні та за кордоном. Допомагаючи створити
сучасну інфраструктуру охорони здоров’я та поширити медичні
знання. Постійно обговорюючи нові підходи з лідерами з усього
світу, стверджувати Україну як місце, де обмінюються думками
найкращі уми.
На початку 2010 р. наші плани на рік здавалися надто
амбітними. Озираючись назад, я задоволений тим, чого
ми досягли разом із нашими видатними міжнародними
партнерами. Але світ рухається щонайменше так само швидко,
як і ми. Тож давайте ще трохи підвищимо швидкість і силу
впливу на майбутні покоління!

Віктор Пінчук
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Запитання: У 2011 р. Фонду Віктора

світу за умови, що вони зобов’язуються

Пінчука виповнюється п’ять років.

повернутися та застосувати отримані

Озираючись на 2006–2010 рр.,

знання в Україні. Це постійна інвестиція

чи можете ви сказати, що маєте

у майбутнє нашої країни, щоб Україна

підстави для святкування?

стала відкритою, динамічною, сучасною

Юлія Чеботарьова,

та інтегрованою у світ. Людські ресурси

Голова правління:

– це найцінніший капітал, який може

Ми зазвичай

мати країна.

озираємося тільки для

Іншим прикладом є проект «Колиски

того, щоб поліпшити

надії» – мережа центрів неонатології,

результативність

які щоденно допомагають зберегти

на майбутнє, але, озираючись на минулі

життя недоношеним дітям. На сьогодні

п’ять років, бачимо, що за цей час Фонд

у 22 таких центрах збережено 8 тисяч

пройшов довгий шлях. Ми втілили

дитячих життів, і ми далі розвиваємо

багато проектів у різних сферах,

цю мережу, запроваджуючи семінари

але всі вони були об’єднані метою

та тренінги з підвищення кваліфікації

зрушити країну вперед, інвестуючи

медперсоналу, який у них працює.

в наступні покоління.

Тут знов-таки ми інвестуємо у структури,
які допомагають захистити тих, хто

Запитання: Наприклад?
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найбільше потребує захисту і хто

Валерій Вакарюк,

будуватиме наше майбутнє, – дітей

заступник Голови

України.

правління

Денис Семенов,

Наші освітні проекти

головний радник

втілюють місію

з питань стратегії:

Фонду – надавати

Незабутній концерт

спроможність майбутнім поколінням

Пола Маккартні

стати рушіями змін завтра. Наша

у 2008 р. об’єднав

стипендіальна програма Zavtra.UA

українських громадян під прапором

підтримала навчання більше тисячі

генія, що став символом усього

найяскравіших українських студентів,

найкращого у сучасній музиці

надихнула їх на створення соціальних

й десятиліттями дарував задоволення

проектів та роботу заради кращого

сотням мільйонів людей в усьому світі.

суспільства. Міжнародна стипендіальна

Концерт об’єднав людей з усієї України,

програма «Всесвітні студії» надає

які дотримуються різних поглядів,

обраним студентам можливість

походять із різних регіонів, належать

вчитися у найкращих університетах

до різних поколінь. Але всі вони

приїхали до Києва або дивилися

сприймаючи світ очима провідних

концерт по телевізору, об’єднані

митців нашого часу. У черзі на вхід до

бажаннями вживу відчути музичне

нас щоденно вишиковуються до

натхнення, яке до того вони могли

2 тисяч відвідувачів, за минулі 5 років

чути лише у записах. Цей захід, хоча

ми прийняли понад 1 мільйон гостей,

і на іншому рівні, теж був величезним

і понад половину їх становить молодь

проектом творення сучасної України.

віком від 16 до 30 років – усе це свідчить
про те, наскільки суттєву роль щоденно

Запитання: Один із ваших головних

відіграє PinchukArtCentre у тамуванні

проектів – PinchukArtCentre –

жаги до сучасного мистецтва в Україні.

презентує сучасне мистецтво

Дмитро Логвин,

найвищого рівня. Який це має

виконавчий

зв'язок зі змінами в Україні та

директор

посиленням спроможності нового

PinchukArtCentre

покоління?

І останнє, хоч і не
Екхард Шнайдер,

менш важливе, –

генеральний

PinchukArtCentre наніс Київ на карти

директор

людей, які цікавляться сучасним

PinchukArtCentre

мистецтвом (і не останньою чергою

PinchukArtCentre
базується на
баченні і прагненні Віктора Пінчука
зробити значний внесок у культурну
самосвідомість українського
суспільства, особливо у свідомість
молоді, та перекинути місток
між національною ідентичністю
та міжнародними викликами
глобалізованого світу. PinchukArtCentre

завдяки своїм павільйонам на
Венеційському бієнале). Сподіваюся,
що все більше і більше людей в Європі,
обговорюючи, яку б нову виставку
відвідати на вихідні, стоятимуть перед
вибором: Париж, Лондон чи Київ?
У майбутньому все більше людей
приїжджатимуть саме з цією метою,
бо вбачатимуть у Києві один
із найкращих культурних центрів Європи.

надає вільний доступ до нових ідей,

Запитання: Чи можуть заходи

уявлень, емоцій, стимулюючи уми

в Ялті або Давосі, на які збираються

нового покоління виходити за межі

найвпливовіші політичні фігури

буденного. Наша експозиція та освітні

глобального масштабу

програми, які постійно розширюються,

і обговорюють такі питання,

дають можливість відвідувачам

як міжнародна філантропія та зміни

погоджуватися, сперечатися, заново

клімату, також мати якийсь вплив

набувати культурної впевненості,

на українське суспільство?
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Іванна Климпуш-

перед нею, на Українській ланч-

Цинцадзе, виконавчий

конференції, та нові підходи до

директор Ялтинської

філантропії під час круглого столу

європейської

з питань філантропії, ми сприяємо

стратегії:

обміну думками між закордонними

Саме в цьому полягає

та українськими лідерами. Щорічна

наша мета! Якщо попередній Президент

зустріч під час Всесвітнього

США, віце-прем’єр Росії та комісари ЄС

економічного форуму у Давосі створює

зустрічаються з лідерами бізнесу

унікальну атмосферу, зводячи разом

та провідними політиками в Україні,

світових лідерів з усіх галузей. Даючи

то таким чином ми перетворюємо

можливість проводити ці заходи,

Україну на місце, де глобальні діячі

Всесвітній економічний форум та його

обговорюють глобальні виклики

засновник Клаус Шваб створюють

у глобальному вимірі. Для країни

великі можливості для України.

у сучасному світі надто важливо,

Запитання: Але це все заходи для

щоб політичні дискусії не були

обмеженої аудиторії. Який вплив

зосереджені лише на її власних

вони мають на суспільство?

політичних проблемах. Сьогоднішні

Денис Казван,

проблеми мають глобальний характер,

директор

і ті, хто витрачає час на місцеві

з комунікацій

суперечки – безнадійно відстануть.

Навіть якщо не кожен

Бізнес-лідери та політики в Україні

може взяти участь

часто нам кажуть, що після щорічної

у цих заходах, однією

Ялтинської зустрічі змінюють погляд

з головних цілей Фонду та його відмінною

на багато різних питань. Ми переконані,

рисою є максимальна відкритість

що, створюючи такі платформи, Україна

та прозорість для суспільства. Ми живемо

сприяє модернізації та розвитку

в епоху інформації! Саме тому Фонд

європейських цінностей і стандартів.

співпрацює зі ЗМІ. Участь провідних

Томас Вайє,

міжнародних журналістів та українських

заступник Голови

ЗМІ у таких заходах надає суспільству

правління

доступ до ідей, які там обговорюються,

Те саме можна сказати

та виводить Україну на карту подій.

і про заходи

Окрім того, через Інтернет та соціальні

у Давосі: обговорюючи

мережі ми постійно ведемо діалог

розвиток України та виклики, що стоять
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із суспільством.

Запитання: За минулі 5 років

пам’ятатимуть про заклик узяти

хто були вашими головними

на себе відповідальність за власне

партнерами?

майбутнє та майбутнє своєї країни.
Юлія Чеботарьова,

Це ще раз доводить, що наші, на

Голова правління

перший погляд, дуже різні проекти всі

Головним партнером
є Фонд Президента
Білла Клінтона та
Глобальна ініціатива
Клінтона. Серед інших ми також
співпрацювали із Центром миру Шимона
Переса, із Фондами Стівена Спілберга,
Кофі Аннана та Тоні Блера, а також

сприяють втіленню визначеної місії –
надавати новим поколінням можливість
узяти життя у власні руки, прийняти
відповідальність за власне суспільство
та інтегрувати Україну у світ.
Запитання: Чи не хочеться вам
часом рухатися швидше?
Вікторія Чернявська,

Міжнародним фондом «Відродження»

фінансово-

в Україні, що входить до мережі

адміністративний

фундацій Джорджа Сороса «Відкрите

директор:

суспільство».

Так, але ми також

Запитання: Яке відношення
Президент Білл Клінтон і Президент
Шимон Перес мають до нового
покоління українців і до того, щоб
заохотити їх змінити на краще своє
життя і життя своєї країни?
Валерій Вакарюк,
заступник Голови
правління

хочемо просувати
вперед і філантропію в Україні, а коли
торуєш новий шлях, то він веде тебе
дещо іншим курсом, ніж прокладена
дорога. І хоча ми ще не досягли всіх
своїх цілей, це абсолютно нормально,
адже у нас попереду великі цілі, і ми
йдемо правильним шляхом.
Запитання: Отже, які ваші плани

Запитайте тих

на майбутнє?

юнаків та дівчат,

Юлія Чеботарьова, Голова правління

які слухали цих

Я не вдаватимуся в деталі, нехай нові

лідерів на публічних лекціях, що ми

ідеї залишаться новими і здивують вас.

організовували для студентів з усієї

Ми надалі розвиватимемо ті проекти, що

України протягом 2010 р. Гадаю, вони

мають найбільший вплив на суспільство.

ніколи не забудуть тих ідей, що почули

І ми розпочнемо дещо нове – щоб залишатися

від видатних лідерів. Вони завжди

динамічними. Почекайте – і побачите!
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Охорона здоров’я
Освіта та лідерство
Мистецтво та культура
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«Колиски надії»
Завтра.UA
«Всесвітні студії»
Публічні лекції
Київська школа економіки
«Аспен-Україна»
PinchukArtCentre
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«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.
Показник дитячої смертності в Україні вдвічі перевищує

Окрім того, в 2010 р. «Колиски надії» продовжували

відповідний показник США та Західної Європи. Дитяча

поширювати світові ноу-хау, зібравши 70 лікарів-

смерть – це драма для родини, яка втрачає дитину.

неонатологів та 35 медсестер з усієї країни на

Це також величезна загроза подальшому розвитку

семінарах щодо найновішого досвіду комплексного

країни, що вже зіткнулася з різким скороченням

виходжування дітей, які народилися із гранично

кількості мешканців та безпрецедентною проблемою

низькою масою тіла.

старіння населення.
У 2006 р. Фонд Віктора Пінчука розпочав програму

За даними лікарів, з 2006 р. завдяки програмі «Колиски
надії» було врятовано понад 8 тисяч дітей.

«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,
підключеними до мережі Інтернет, аби надати
медпрацівникам доступ до останньої інформації
у галузі неонатології.
У 2010 р. було відкрито три нових центри «Колиски надії»
в Сумах, Херсоні та Ужгороді, що збільшило загальну
кількість центрів по всій Україні до 22 закладів.
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«Обладнання, надане Фондом, – це
інвестиція у майбутнє всіх нас, тому що
допомагає не лише врятувати життя,
але й зменшує кількість дітей, які
народжуються із фізичними вадами».
АНДРІЙ ЧАБАН

Головний лікар Ужгородського перинатального
центру

ЛЮДИ

22
Центри
неонатології,
відкриті протягом
2006–2010 рр.

8 000
Дітей, врятованих
за період 2006–
2010 рр.
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Завтра.UA
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 як відповідальних
та активних громадян.
Стипендіати відбираються на відкритому
всеукраїнському конкурсі. Критерії відбору: високий
інтелектуальний рівень, самостійна наукова робота,
лідерські та комунікативні здібності, креативність.
Стипендіати Завтра.UA отримують стипендію у
розмірі 942 грн. на місяць протягом року, що дає їм
змогу зосередитися на навчальній та науковій роботі.
Програма надає студентам додаткові можливості для
професійного й особистого розвитку та налагодження
зв’язків.
Партнерами програми є 60 університетів з усієї України,
і від початку роботи програми в 2007 р. стипендію вже
отримали більше ніж 1000 студентів.
У травні 2010 р. Третій молодіжний форум Завтра.
UA зібрав понад 350 стипендіатів для зустрічі з
українськими бізнесменами, політиками та суспільними
лідерами. На форумі студенти розробили понад 20
соціальних проектів, три з яких були обрані для
отримання фінансової підтримки Фонду Віктора Пінчука.
Окрім того, стипендіати самостійно втілили більше ніж
20 соціальних проектів. Ми стимулюємо та заохочуємо
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до такої діяльності, оскільки вважаємо, що стипендіати,
які представляють найкраще студентство України,
мають особливий потенціал та відповідальність щодо
розвитку соціальної роботи, здатної вдосконалити
країну.
Стипендіатів Завтра.UA разом з іншими українськими
студентами було запрошено відвідати публічні лекції,
організовані Фондом Віктора Пінчука в 2010 р., які були
прочитані, серед інших, Президентом Держави Ізраїль
Шимоном Пересом та 42-м Президентом Сполучених
Штатів Біллом Клінтоном.

«Мені приємно, що проект Завтра.
UA спрямований саме на підтримку
молоді, тому що молодь визначає
майбутнє людства».
ПАУЛО КОЕЛЬЙО
Письменник

ЛЮДИ

318
Нових стипендіатів
у 2010 р.

60
Університетівпартнерів
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«Всесвітні студії»

«Всесвітні студії» – це стипендіальна програма,
спрямована на формування нового покоління
української професійної еліти за допомогою освіти
світового рівня. Програма надає гранти стипендіатам
віком до 35 років для отримання магістерського
ступеня в найкращих університетах світу
для подальшого повернення і роботи в Україні.
Стипендіальна програма «Всесвітні студії» відкриває
найкращим українським студентам та молодим
професіоналам доступ до найкращих університетів світу
– якщо вони зобов’язуються повернутися в Україну
та застосовувати набуті знання у власній країні.
«Всесвітні студії» заохочують студентів та молодих
професіоналів до отримання магістерського ступеня
за кордоном в одному з 200 найкращих університетів
світу (згідно з рейтингами світових вищих навчальних
закладів The Times та QS). Після отримання ступеня
стипендіати «Всесвітніх студій» мають мінімум 5 років
пропрацювати в Україні в обраній галузі.
Гранти надаються для отримання освіти в галузях,
важливих для України: сільському господарстві, охороні
довкілля та екології, праві та державному управлінні.
Насамперед гранти покривають витрати на навчання
в університеті, підручники та медичне страхування.
Розмір гранта встановлюється окремо для кожного
випадку, зважаючи на потреби та досягнення студента.
В середньому грант покриває до 60% від необхідної
суми.
Учасники проекту відбираються незалежною комісією
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на основі відкритого загальнонаціонального конкурсу.
Всі кандидати самі обирають університет, подають
документи та вступають до нього, після чого можуть
претендувати на отримання гранта.
Віктор Пінчук оголосив про запуск проекту «Всесвітні
студії» під час щорічних зборів Глобальної ініціативи
Клінтона у 2008 р. У 2010 р. 17 молодих українців
розпочали навчання в найкращих університетах світу.
Другий конкурс «Всесвітніх студій» для студентів,
що вирушають за кордон восени 2011 р., було
оголошено у листопаді 2010 р.

«Молоді люди всюди повинні мати
можливість навчатися за кордоном –
щоб потім повернутися і працювати
на благо країни, в якій вони виросли».
ВІЛЬЯМ ДЖ. КЛІНТОН

42-й Президент Сполучених Штатів Америки на
публічній лекції для українських студентів у Києві, 2010 р.

ЛЮДИ

200
Найкращих
університетів світу

17
Отримувачів
грантів,
що розпочали
навчання восени
2010 р.
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Публічні лекції

Упродовж п’яти років Фонд Віктора Пінчука запрошує
всесвітньо відомих економістів, політиків
та громадських діячів для обговорення з українською
молоддю викликів, що стоять перед Україною
та світом в цілому.
Фонд Віктора Пінчука регулярно запрошує всесвітньо
відомих політиків, мислителів та громадських діячів
до України для обговорення з українськими студентами
викликів, що стоять перед Україною та світом в цілому.
Організація такого діалогу між українською молоддю
та світовими лідерами дає змогу Фонду втілювати свою
мету – виховувати нове покоління відповідальних
лідерів.
У 2010 р. кожну лекцію відвідали понад 300 студентів
з більше ніж 50 університетів України, серед них –
стипендіати програми Завтра.UA.
Лекторами у 2010 р. виступили 42-й Президент
Сполучених Штатів Білл Клінтон, Президент Ізраїлю
Шимон Перес, колишній Вищий представник із
зовнішньої політики та політики безпеки в ЄС Хав’єр
Солана, Президент Інституту Брукінгза Строуб Телботт
і колишній віце-канцлер Німеччини Йошка Фішер.
Раніше з лекціями виступили: професор Університету
Джона Гопкінса з міжнародної політекономії Френсіс
Фукуяма, лауреат Нобелівської премії 2006 р. Мухаммад
Юнус, 9-й Президент Всесвітнього банку Джеймс
Вульфенсон, 65-й Держсекретар США Колін Пауелл
та інші.
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«Коли хтось каже, що майбутнє належить
молодим, ви маєте одразу викинути його
за двері. Ви – господарі вже сьогодні!»
ШИМОН ПЕРЕС

Президент Держави Ізраїль на публічній лекції
для українських студентів у Києві, 2010 р.

ЛЮДИ

5
Публічних лекцій
у 2010 р.
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Київська школа економіки

Ми підтримуємо розбудову Київської школи економіки,
єдиного навчального закладу в Україні, що керується
міжнародними стандартами економічної освіти,
з метою виховання нової генерації економістів
світового рівня, а також поліпшення економічного
й ділового середовища та процесу прийняття
політичних рішень в Україні.
Київська школа економіки (KSE) пропонує міжнародно
визнану дворічну англомовну магістерську програму.
Програму викладають іноземні та українські викладачі,
які пройшли навчання на Заході й мають значний досвід
викладання та дослідницької роботи.
KSE фінансується міжнародним консорціумом донорів,
яким керує правління на чолі з Андерсом Аслундом,
головним дослідником Інституту міжнародної
економіки Петерсона, та Регіною Ян, виконавчим віцепрезидентом Фонду «Євразія».
KSE співпрацює з Університетом Х’юстона (США), який
надає студентам KSE ступінь магістра економіки,
акредитований у США. Після отримання магістерських
ступенів випускники KSE працюють економістами
чи аналітиками в українських аналітичних центрах,
урядових структурах і приватних компаніях
або обирають академічну кар’єру і престижну
кандидатську програму в західноєвропейських чи
північноамериканських університетах.
За час, що минув від моменту створення, KSE випустила
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462 фахівці, 72 випускники отримали ступінь доктора
філософії у західних університетах. За минулі п’ять років
викладацький колектив KSE опублікував понад 40
статей у фахових рецензованих журналах.

«KSE дійсно відрізняється високим
рівнем навчальної програми, світовим
рівнем викладачів та конкурентним
середовищем. З мого досвіду роботи
з випускниками KSE мушу визнати,
що програма дозволяє належним чином
підготувати фахівців з аналітичної
сфери економіки – макроекономістів,
інвестиційних аналітиків та дослідників
ринку».
ДМИТРО СОЛОГУБ

KSE, 2002 р., Голова департаменту досліджень,
Райффайзен Банк Аваль, Україна

ЛЮДИ

55
Студентівпершокурсників
у 2010 р.

11
Членів
викладацького
колективу,
які пройшли
навчання
за кордоном
або представляють
міжнародну
викладацьку
спільноту
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«Аспен-Україна»

Спільно з Інститутом Аспена (США), застосовуючи
його сучасні методики, ми підтримуємо поширення
в Україні ціннісно-орієнтованого типу лідерства,
який має на меті покращення життя окремих громад
та країни в цілому.
Ініціативу «Аспен-Україна» було розпочато у 2006 р.
з метою допомоги перспективним українським лідерам
набути якостей інтелектуальної еліти, розмірковуючи
над ідеями та ідеалами, що притаманні 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.
Перші три семінари «Аспен-Україна» були організовані
в лютому та жовтні 2008 р. та в листопаді 2009
р. в Криму. На цих семінарах, у сприятливих для
розмірковувань та дружніх стосунків умовах, збиралися
групи з 20–25 лідерів для жвавих та інтенсивних
дискусій, які проводили кваліфіковані модератори.
Класичні та сучасні тексти Арістотеля, Гоббса, Руссо,
Сковороди, Толстого, Гавела, що відображають усю
потужність людської цивілізації, стали відправними
точками для глибоких дискусій, під час яких питання,
поставлені групою, часто були такими ж блискучими,
як і різноманітні, багаті на позачасову мудрість тексти
філософів.
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Четвертий кримський семінар відбувся у квітні 2010 р.
Із 250 претендентів було запрошено 24 представники
українського бізнесу, ЗМІ, уряду, академічної спільноти
та мистецтва із 12 регіонів України. Семінар пройшов
за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»
та учасників попередніх семінарів.
Цей рік також став певною віхою в житті учасників
всіх цих семінарів. Восени 2010 р. було створено
Асоціацію випускників «Аспен-Україна», місія якої
полягає в об’єднанні зусиль, ідей та бізнес-потенціалу
з метою втілення в українському суспільстві ідеї
відповідального лідерства.

«Семінар дав мені можливість пізнати
себе, світ довкола мене та зустрітися
з людьми, які думають так, як я,
і, сподіваюся, стануть моїми майбутніми
партнерами. Семінар також дав відчути
ту силу, яка здатна змінити світ».
Учасник семінару «Аспен-Україна»

ЛЮДИ

4
Проведено
семінари «АспенУкраїна»

92
Учасники з 20 міст
України
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PinchukArtCentre

PinchukArtCentrе – найбільший та найдинамічніший
приватний мистецький центр у Центральній та Східній
Європі. Його завдання – сприяти художній просвіті,
розвивати та навчати цінувати мистецтво в Україні.
PinchukArtCentre (РАС) є провідним міжнародним
центром сучасного мистецтва 21-го століття. Своєю
діяльністю PinchukArtCentre сприяє культурній
інтеграції та емансипації українського мистецтва
і суспільства. Понад те, 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 та впливі на модернізацію
суспільства. Наша традиція полягає в майбутньому.
PinchukArtCentre відкритий безкоштовно для всіх
і кожного. З моменту відкриття у 2006 р. і до кінця 2010
р. тут відбулося понад 17 виставок та інших численних
проектів, які поєднують міжнародні та українські
мистецькі позиції, що привело сюди понад 1 мільйон
відвідувачів.
У 2010 р. PinchukArtCentre інвестував у розвиток
освітньої програми як головного напряму своєї
діяльності. Центр став платформою для постійних
дебатів та обміну думками між мистецтвом
і суспільством. Тут постійно проводяться лекції,
обговорення, круглі столи та семінари з митцями,
мистецтвознавцями, філософами та представниками
різних дисциплін. Цього року РАС запровадив заходи
«Сімейна неділя» для дітей, «Суботні зустрічі»,
«Публічні виступи» та «Літературні вечори».
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У 2010 р. арт-центр започаткував першу комплексну
програму на основі принципів концентрації, континууму
та гнучкості. Програма складається з трьох структурних
елементів, в яких PinchukArtCentre комбінує різні типи
експозицій, що дозволяє створити широкий спектр
виставок міжнародного рівня.
«Україна» Сергія Браткова та «Віра має значення»
Субодха Гупти звели разом національну та міжнародну
мистецькі позиції, що ідеально відповідає місії РАС.
«Сексуальність і трансцендентність» – перша тематична
та групова експозиція в РАС, яка не складалася
із колекції, залучила широке коло провідних митців
нашого часу, включаючи АЄС+Ф, Метью Барні,
Луїз Буржуа, Мауріціо Кателлана, Іллю Чічкана,
Елмгріна та Драгсета, Яна Фабра, Дженні Хольцер,
Аніша Капура, Джеффа Кунса, Сару Лукас,
Пола МакКарті, Аннет Мессаже, Бориса Михайлова,
Такаші Муракамі, Річарда Прінса, Тіно Сегала,
Сінді Шерман та Хіроші Сугімото.
Присудження премії Future Generation Art Prize
було успішним на всіх стадіях, починаючи
від запуску проекту в Нью-Йорку, процедури прийняття
заявок, самої виставки та завершальної церемонії
нагородження і представлення першої глобальної
мистецької премії. Премія присуджується раз на два
роки і чергується з премією PinchukArtCentre Prize
для молодих українських митців.

ЛЮДИ

1 000 000
Відвідувачів
за період
2006–2010 рр.

5
Виставок у 2010 р.
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ЛЮДИ

Future Generation Art Prize
Future Generation Art Prize –
це всесвітня премія в галузі
сучасного мистецтва, завдяки якій
відбувається відкриття, визнання
та підтримка покоління митців
майбутнього. Премія – це значне
сприяння відкритій участі молодих
митців у культурному розвитку
суспільств в епоху глобального
перехідного періоду.
Премія є інноваційною міжнародною
нагородою для митців віком
до 35 років і засобом інвестування
у мистецький розвиток і створення
нових мистецьких робіт. Премію
присуджує журі з видатних фахівців,
і вона ґрунтується на принципі
шляхетної щедрості, мережі
визначних митців-патронів, видатній
керівній раді та дуже демократичній
процедурі подачі заявок. Премію
підтримує міжнародна мережа
мистецьких платформ-партнерів.
PinchukArtCentre провів виставку
робіт 21 митця, відібраних
з-поміж 6081 заявки комітетом
міжнародних експертів; до складу
цих 21 митців увійшов також і Артем
Волокітін (лауреат першої премії
PinchukArtCentre Prize,
яка присуджується раз на два роки
і щорічно чергується із премією
Future Generation Art Prize).
Головну премію було присуджено
бразильській художниці Сінтії

Марселле, яка отримала 100 тис.
доларів (із них 60 тис. готівкою
і 40 тис. – як інвестицію у створення
нової мистецької роботи).
Журі присудило Спеціальну премію
румунському митцю Ніколае
Мірча. Ця премія дозволить митцю
пройти стажування у всесвітньо
відомих мистецьких студіях, на що
виділяється 20 тис. доларів.

КЕРІВНА РАДА:
Голова: Віктор Пінчук
Елі Брод (засновник Broad
Foundations, США)
Дакіс Джоанну (Президент Фонду
сучасного мистецтва DESTE, Греція)
Сер Елтон Джон (Велика Британія)
Міучча Прада (Президент Fondazione
Prada, Італія)
Андреас Гурскі (митець, Німеччина)
Деміен Хьорст (митець, Велика
Британія)
Джефф Кунс (митець, США)

Musée national d'art moderne/Centre
Pompidou, Франція)
Сер Ніколас Серота (директор музею
Tate, Велика Британія)

СКЛАД ЖУРІ:
Даніель Бірнбаум (Швеція –
директор Moderna Museet, Музею
сучасного мистецтва у Стокгольмі;
директор Венеційського бієнале
2009 р.)
Оквуї Енвезор (Нігерія – директор
Haus der Kunst у Мюнхені)
Юко Хасегава (Японія – головний
куратор Музею сучасного мистецтва
у Токіо (MOT); колишній головний
куратор 21st Century Museum
of Contemporary Art у Каназаві)
Іво Мескіта (Бразилія – головний
куратор Pinacoteca do Estado de São
Paulo; куратор бієнале у Сан-Пауло
2008 р.)
Екхард Шнайдер (Німеччина –
генеральний директор
PinchukArtCentre)

6081

Гленн Д. Лоурі (директор Museum
of Modern Art, Нью-Йорк, США)

Роберт Сторр (США – директор
Школи мистецтв Єльського
університету, директор Венеційського
бієнале 2007 р.)

125

Альфред Пакеман (директор

Ай Вейвей (Китай, митець)

Такаші Муракамі (митець, Японія)
Річард Армстронг (директор Фонду
та музею Solomon R. Guggenheim,
Нью-Йорк, США)

Загальна кількість
заявок

Різних країн з усіх
континентів
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Єдність і толерантність
Розвиток філантропії

«Гордість країни»
Місцеві громади
Доступ до правосуддя
Глобальна ініціатива Клінтона
Круглий стіл з питань благодійності
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«Гордість країни»

Щороку ми вручаємо Національну премію «Гордість
країни» громадянам України, які продемонстрували
виняткову відвагу та самовідданість, щоб надихнути
інших наслідувати їхній приклад. У партнерстві
з Новим каналом та газетою «ФАКТИ» церемонія
нагородження транслюється на всю країну.
Підтримуючи проект «Гордість країни», ми прагнемо,
аби надзвичайні вчинки звичайних людей, які можуть
служити прикладом для інших, отримали широке
визнання в українському суспільстві. Вже восьмий рік
поспіль премія вручається українцям різних професій та
соціального статусу, які своїми героїчними
вчинками, щирими душами та всім своїм життям
викликають захоплення і гордість. На урочистій
церемонії, яка транслюється в телевізійному ефірі,
лауреатів нагороджують найвідоміші співвітчизники –
політики, громадські діячі, співаки, спортсмени.
Премія присуджується кожного року за різними
номінаціями, серед яких: «Сила духу», «Лікар року»,
«Почуття обов’язку», «Особисте досягнення», «Рідкісний
талант», «Сімейна історія». Її лауреати номінуються
з-поміж героїв публікацій газети «ФАКТИ». Остаточне
рішення про присудження премії приймається
Громадською радою, до якої входять відомі українські
громадські діячі, науковці, митці, журналісти: Сергій
Бубка, Семен Глузман, Ніна Матвієнко, Богдан Ступка,
Віктор Пінчук, Мирослав Попович, Олександр Швець.
2010 р. лауреатами Національної премії «Гордість
країни» стали, зокрема, Михайло Жар – священик
з Буковини, який усиновив майже 250 дітей (багато
з них є інвалідами або ВІЛ-інфікованими); київський
кардіолог Ілля Ємець – його сенсаційне відкриття у
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сфері дитячої серцевої хірургії дало змогу зберегти
багато життів завдяки кардіологічним операціям
із застосуванням пуповинної крові; 6-річна Ганна
Войцехівська – дівчинка, яка витягнула однокласницю
з ополонки за допомогою санчат.
Спеціальну премію було присуджено десяткам
тисяч українців, які перерахували кошти на рахунок
Київського інституту нейрохірургії на купівлю нового
обладнання для оперування пухлин мозку та створення
довгоочікуваного Центру радіохірургії в Україні.

«Перш за все я хочу вклонитися всім,
хто був сьогодні на цій сцені, кожному
номінанту цієї премії. Ви навіть не уявляєте,
що ви демонструєте колосальний
приклад своєю мужністю, героїзмом,
силою духу, високими моральними
якостями багатьом людям. Дякую вам
за це. Дякую за ваше велике серце».
ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

Чемпіон світу з боксу, політик та благодійник

СУСПІЛЬ С ТВ О

11
Лауреатів премії
«Гордість країни»

9,8 млн
Українців дивилися
телетрансляцію
церемонії
нагородження
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Єврейські місцеві громади

Фонд Віктора Пінчука підтримує освітнє, культурне
та духовне відродження єврейських громад в Україні.
Фонд Віктора Пінчука є основним спонсором
Дніпропетровської єврейської громади та Федерації
єврейських громад.
Фонд надає підтримку спеціалізованим освітнім
закладам Дніпропетровська, у тому числі коледжу
«Бет-Хана», приватному дошкільному закладу Йосипа
та Фані Циндліхт, спеціалізованій середній школі
№ 144. Також Фонд забезпечує підтримку літньої
програми освітніх семінарів «Хан Ізраїль». У 2010 р.
за підтримки Фонду Дніпропетровська
єврейська громада розпочала проектування
багатофункціонального Міжнародного навчального
центру охорони здоров’я, що працюватиме на базі
коледжу «Бет-Хана». Фонд надає підтримку
25 громадам, що входять до складу Федерації
єврейських громад. Мета Федерації – допомога
єврейським громадам у поточній діяльності
та реалізації програм і проектів.
Серед найбільш масштабних і відомих проектів –
«Пасхальна програма» та програма «Тішрі». Окрім того,
Фонд фінансує друк журналу «Світ іудаїзму», єврейських
календарів, книжок з релігії, історії та культури
єврейського народу.

«Дуже рада, що я та мої діти маємо
можливість спілкуватися з іншими
єврейськими сім’ями та вивчати
єврейські духовні та культурні
традиції».
ПОЛІНА ФЕДІНА

Учасниця програми «Відродження духовних
та культурних традицій»
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Доступ до правосуддя

У співпраці з Інститутом відкритого суспільства
та Міжнародним фондом «Відродження»
ми підтримуємо програму «Доступ до правосуддя»
з правової допомоги найменш захищеним верствам
населення.
В рамках програми «Доступ до правосуддя»
реалізуються моделі надання безоплатної правової
допомоги та захисту громадянам та групам населення
у регіонах України.
Мережа центрів надання правової допомоги в рамках
програми збільшилася до 15 постійно діючих центрів
у багатьох областях України (Херсонській, Луганській,
Хмельницькій, Волинській, Київській та Полтавській).
Адвокати центрів відвідують сільське населення,
надають безоплатні юридичні консультації. Також
працює мережа волонтерів, які отримали підготовку
із загальних юридичних питань і надають правову
допомогу або направляють осіб до професійних юристів,
що надають безоплатні правові послуги. Працівники
центрів користуються методами позасудового вирішення
правових конфліктів та суперечок. Громадяни мають
можливість вирішити правові суперечки та конфлікти
за допомогою процедур медіації та врегулювання,
не звертаючись до суду і без зайвих судових витрат.
Програма «Доступ до правосуддя» сприяє подоланню
соціального виключення осіб, які постійно опиняються
за межами правової системи.
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«Доступ до правосуддя значною мірою
залежить від наявності розумного
доступу до різноманітних юридичних
послуг. Цього можливо досягти,
заснувавши ефективні системи
юридичної допомоги найменш
захищеним групам населення»
«Як зробити закон доступним для кожного».
Звіт за 2008 р. Комісії з посилення правових
можливостей бідних верств населення

СУСПІЛЬ С ТВ О

10 000
Громадян
отримали поради
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Глобальна ініціатива Клінтона
036

Ми підтримуємо Глобальну ініціативу Клінтона (CGI) –
один із найбільш інноваційних філантропічних
проектів у світі. Під його егідою збирається
міжнародна спільнота лідерів для напрацювання
та втілення новаторських ідей у відповідь
на найкритичніші виклики сьогоднішнього світу.
Глобальна ініціатива Клінтона – це унікальна модель,
покликана об’єднувати та спрямовувати можливості
окремих осіб і організацій задля втілення змін.
Ця незалежна організація допомагає своїм членам
розробляти практичні рішення глобальних проблем,
спонукаючи їх брати на себе конкретні зобов’язання, які
трансформуються у відчутні результати. З 2005 р. було
взято більше ніж 1900 зобов’язань на суму 63 млрд дол.
і у такий спосіб було покращено життя 300 мільйонів осіб.
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.
З 2005 р. щорічні форуми CGI відвідали понад 150
нинішніх та колишніх голів держав, 15 Нобелівських
лауреатів, сотні генеральних директорів компаній,
керівників фондів, крупних філантропів, керівників
найефективніших світових неурядових організацій
та видатних представників ЗМІ. Останній щорічний
форум CGI відбувся у Нью-Йорку 21–23 вересня 2010 р.:
було взято майже 300 нових зобов’язань на суму 6 млрд. дол.
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«Щорічний форум CGI тепер
є важливим пунктом у календарях
представників світової еліти».
«The Economist»

СУСПІЛЬ С ТВ О
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Круглий стіл з питань благодійності у Давосі
03 8

З нагоди Всесвітнього економічного форуму у Давосі
ми організували круглий стіл з питань благодійності.
Мета цього зібрання ― порушити та обговорити
питання розвитку філантропії як в Україні,
так і в усьому світі.
Круглий стіл з питань благодійності проводиться
щорічно, поставивши за мету збирати 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, 28 січня
2010 р. Фонд Віктора Пінчука організував у Давосі
третій круглий стіл з питань благодійності. Захід під
назвою «Hi-Teach = High-Tech + Філантропія + Освіта»
був присвячений питанню, як прорив у інформаційних
та комунікаційних технологіях поставив вищі вимоги
до освіти в усіх країнах світу і як благодійники можуть
відіграти роль каталізаторів і підштовхнути освітній
процес на самому його початку.
Учасниками круглого столу стали: Шимон Перес,
Президент Ізраїлю; Шеллі Еск’ю, Президент Фонду
«Intel»; Мелінда Гейтс, співголова Фонду Білла
та Мелінди Гейтс; Ніколас Негропонте, засновник
громадської асоціації «Ноутбук – кожній дитині» (OLPC);
Джон Секстон, Президент Нью-йоркського університету
(модератор дискусії); Джиммі Вейлз, засновник
Вікіпедії, та 42-й Президент США Білл Клінтон.
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«Освіта має орієнтуватися на майбутнє,
а не на минуле».
ШИМОН ПЕРЕС

Президент Ізраїлю

СУСПІЛЬ С ТВ О
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Інтеграція до ЄС
Глобальні виклики
Популяризація України у світі
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Ялтинська європейська стратегія (YES)
Інститут Брукінгза
Український ланч у Давосі
Інститут Петерсона
Центр миру Шимона Переса
Фонд «Open Ukraine»
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Ялтинська європейська стратегія
042

Ми підтримуємо YES – Ялтинську європейську
стратегію – міжнародну організацію, яка працює
на сприяння інтеграції України до Євросоюзу. Щорічна
зустріч у Ялті стала головним громадським форумом
високого рівня в Україні, де відбуваються обговорення
зі світовими лідерами ключових питань, що впливають
на Україну та Європу.
YES (www.yes-ukraine.org) – це міжнародна мережа,
метою якої є сприяння розвитку справедливої,
демократичної та успішної України, допомога Україні
у здійсненні перетворень та підтримка її вступу до ЄС.
Для досягнення цієї мети YES збирає разом політичних
лідерів, керівників бізнесових структур та видатних
громадських діячів для обговорення глобальних змін
та місця України у світі.
Керує YES міжнародне правління: Олександр
Квасьнєвський (голова), Маріо Давід, Стефан Фукс,
Віктор Пінчук, Олександр Рар, Жан-П’єр Сальтьєль,
Марек Сівец та Хав'єр Солана.
Ялтинська європейська стратегія з’явилась у липні
2004 р., 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 спільний
проект для підтримки приєднання України до ЄС.
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«Глибоко переконаний, що одного дня
Євросоюз запросить Україну стати його
членом, адже ми потребуємо її. Україна
потребує ЄС та ЄС потребує України!»
ОЛЕКСАНДР КВАСЬНЄВСЬКИЙ
Президент Польщі (1995– 2005),
Голова правління YES

СВІ Т
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Діяльність YES у 2010 р.
У квітні 2010 р. Олександра Квасьнєвського (Президента
Польщі 1995–2005 рр.) було обрано новим Головою
правління YES. У серпні 2010 р. до членів правління
приєднався Хав’єр Солана.
Діяльність YES:
– громадські обговорення питань глобального значення
з Хав’єром Соланою та Строубом Телботтом;
– зустрічі з представниками Європейського парламенту
та Комісії у м. Брюсселі з метою обговорення Угоди
«Про асоціацію» та створення глибокої та всебічної зони
вільної торгівлі між ЄС та Україною;
– зустріч з Президентом України Віктором Януковичем
для обговорення пропозицій YES щодо європейськоукраїнського порядку денного;
– зустрічі з Президентом Польщі Броніславом
Коморовським, міністром закордонних справ Польщі
Радиславом Сікорським та іншими офіційними особами
Польщі у м. Варшаві для обговорення питань щодо
Президентства Польщі в ЄС.
7-ма Ялтинська щорічна зустріч «Україна і світ:
переосмислення і рух уперед» (30 вересня –
3 жовтня 2010 р.) зібрала разом видатних діячів
та лідерів суспільної думки з України, ЄС, Росії, США
та Китаю для обговорення ключових світових питань
та їхнього впливу на Україну та Європу. Президент
України Віктор Янукович та Президент Польщі
Броніслав Коморовський відкрили зустріч, поділившись
своїм баченням майбутнього України та Європи.

та ролей нових світових гравців були присвячені
виступи Штефана Фюле, Хав’єра Солани, Олександра
Бабакова, Костянтина Грищенка та Ванга Джисі.
Микола Азаров та Домінік Стросс-Канн обговорювали
кроки, які може зробити Україна в напрямі відновлення
економіки після кризи. Державні діячі та експерти
приділили увагу ролі фінансових установ у економічній
перебудові. За допомогою телемостів Ларрі Саммерс,
Фред Бергстен та Мартін Вулф приєдналися
до обговорення стану та перспектив розвитку
глобальної економіки. У дебатах щодо питання зміни
клімату як глобальної загрози, яку ігнорує Україна,
об’єдналися Кофі Аннан (за допомогою телемосту),
Йошка Фішер, Андрій Клюєв та Інгер Андерсен.
Виступи Бориса Колеснікова, Віктора Вексельберга,
Олександра Волошина, Владислава Каськіва та Кирила
Дмитрієва були присвячені питанням інновацій
та модернізації в Україні та Росії. Питання
«Куди рухатися Україні: на схід чи на захід?» обговорили
колишній Президент України Леонід Кучма (1994–2005),
Елмар Брок, Сергій Глазьєв, Григорій Немиря та Марек
Сівец. Українські та західні політики, у т.ч. Карл Більдт,
Володимир Литвин, Сергій Тігіпко та Арсеній Яценюк,
взяли участь у дебатах щодо бачення майбутнього
України.

42-й Президент США Вільям Дж. Клінтон виступив
із промовою «Сполучені Штати та глобальні зміни
у 21-му сторіччі». Питанням геополітичних змін
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Інститут Брукінгза

Ми підтримуємо програму Інституту Брукінгза,
яка допомагає експертам та політикам осягнути
внутрішні процеси країни і тим самим сприяє ідеї
українського членства в ЄС.
Інститут Брукінгза багаторазово визнавали
найвпливовішим, найчастіше цитованим науководослідним центром світу, якому найбільше довіряють
(науково-дослідна установа № 1 за Світовим індексом
науково-дослідних центрів). Здійснюючи високоякісні
незалежні дослідження, за результатами яких
надаються новаторські практичні рекомендації,
Інститут Брукінгза має на меті створення більш
відкритої, безпечної, заможної, спільної міжнародної
системи.
Саме тому Фонд Віктора Пінчука вирішив стати
партнером Інституту Брукінгза для обговорення
на Заході ідеї розширення ЄС та політики США стосовно
Східної Європи та України.
У 2010 р. Центр Інституту Брукінгза з питань
взаємовідносин США та Європи (CUSE) продовжив
відігравати головну роль у сприянні діалогу щодо
важливих змін в Європі та Євразії, які впливають
на стосунки зі США. Програми досліджень були
спрямовані на аналіз майбутнього Європейського
Союзу у світлі зміни балансу світових сил – від широкої
Атлантичної арени до Азійсько-Тихоокеанського
регіону. При цьому також вивчаються стратегії
залучення інших країн та негайного вирішення
конфліктів у регіонах поза інституційними кордонами
ЄС, у т.ч. в Україні.
У 2010 р. Центром Інституту Брукінгза було організовано
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кілька заходів високого рівня, присвячених питанням
України, у т.ч. у лютому – круглий стіл серед експертів
щодо значення президентських виборів в Україні,
у березні – групове обговорення останніх подій
з колишніми послами США у м. Києві та у липні –
громадська конференція під назвою «Україна: куди
вона йде і як повинен на це відповідати Захід».
Також Центром проводилися пов’язані з цим заходи,
наприклад, дводенний семінар у жовтні з обговорення
проблем, що загрожують європейській енергетичній
безпеці. Експерти Інституту Брукінгза, у т.ч. старший
науковий співробітник та колишній посол США в Україні
Стівен Пайфер, публікували статті, що стосуються
регіону, в яких надаються аналіз та рекомендації
для США.

«Ми збільшуватимемо вплив нашої
роботи та охоплюватимемо все ширшу
аудиторію – таким чином доносячи
правильні повідомлення правильно
обраній аудиторії за допомогою
правильних інструментів».
СТРОУБ ТЕЛБОТТ

Президент Інституту Брукінгза

СВІ Т
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Український ланч у Давосі

Щорічно, під час Всесвітнього економічного
форуму у Давосі, ми організовуємо та проводимо
Українську ланч-конференцію, в ході якої
обговорюються тенденції розвитку нашої країни.
Це одна з міжнародних подій, покликаних
пропагувати Україну серед світової еліти
та спонукати міжнародну спільноту до діалогу.
Український ланч у Давосі є найвидатнішим щорічним
міжнародним зібранням за межами України, на якому
світова еліта обговорює політичні та економічні
проблеми України.
Незадовго до завершення президентських виборів
2010 р. в Україні Віктор Янукович та Юлія Тимошенко
представляли своє бачення майбутнього України
в Давосі.
На 6-му Українському ланчі під назвою «Куди йдеш,
Україно?», який пройшов 29 січня 2010 р., кандидати
на пост президента обговорювали свої програми
з міжнародними лідерами.
За допомогою телемосту Віктор Янукович та Юлія
Тимошенко представили свої точки зору перед
аудиторією, що складалася більше ніж з 250 провідних
діячів з політичних кіл, бізнесу та неурядових
організацій. Також виступили Сергій Тігіпко
та Арсеній Яценюк, які були на третьому та четвертому
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місцях серед кандидатів у виборчій гонці, а також
Карл Більдт, міністр закордонних справ Швеції,
та Олександр Квасьнєвський, Президент Польщі
(1995– 2005). Модератором була Христя Фріланд, на той
час – головний редактор «Financial Times».
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«Щорічний ланч, який проводить
філантроп Віктор Пінчук, часто
відігравав для України роль флагмана».
«The International Herald Tribune»

СВІ Т

0 49

Інститут Петерсона

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 р. 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., «Як Україна стала демократією та ринковою
економікою» (How Ukraine Became a Market Economy
and Democracy), 2009 р., та «Останній буде першим:
східноєвропейська фінансова криза, 2008–2010 рр.»,
2010 р. Під керівництвом Інституту Петерсона також було
створено Міжнародну комісію незалежних експертів,
які разом підготували доповідь під назвою «Пропозиції
для України: 2010 – час для реформ».
Інститут міжнародної економіки Петерсона – раніше
Інститут міжнародної економіки – є приватною,

050

w w w.pinchukfund.org

некомерційною науково-дослідною установою,
що займається вивченням міжнародної економічної
політики. Керує установою Фред Бергстен – найбільш
цитований економіст-аналітик у світі.
З 1981 р. Інститут вчасно аналізував та пропонував
конкретні рішення стосовно цілого ряду міжнародних
економічних проблем: реформи Міжнародного
валютного фонду (МВФ), стандартизації міжнародної
банківської системи, системи обрахунку курсів валют
у країнах «Великої сімки» та країнах, що розвиваються;
політика по відношенню до долара, євро та інших
важливих валют, а також реагування на проблеми
боргової та валютної криз.

«Не думаю, що існує багато установ,
за межами урядових, які б мали
подібний вплив на світове економічне
мислення, як має Інститут (Петерсона)».
ЛОРЕНС САММЕРС

Екс-міністр фінансів та екс-директор Національної
економічної ради США

СВІ Т
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Центр миру Шимона Переса
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Ми підтримуємо Центр миру Шимона Переса у його
діяльності зі сприяння встановленню миру між
Ізраїлем та арабськими країнами – його сусідами
та у впровадженні 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,
зокрема між Ізраїлем та Палестиною. Заснований
у 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 соціальноекономічне співробітництво та взаємодію між людьми.
Програми Центру мають на меті збільшити можливості
населення в цьому регіоні у таких сферах, як медицина,
спорт, сільське господарство, екологія, бізнес, освіта,
молодь, технології, мистецтво та інше.
З 2010 р. Центр миру Переса працює у Будинку миру
Переса, розташованому на землі стародавнього
міста Яффа – унікальної арабо-єврейської спільноти.
Будинок миру Переса слугує фізичним проявом
бачення його Президента, Шимона Переса. Цементноскляна шарувата конструкція Будинку миру – перша
конструкція такого типу у світі. Вона створює відчуття
прозорості та заряджає будинок міцними енергіями
сусіднього Середземного моря.
Українську молодь буде залучено до участі у проектах
зі встановлення миру за підтримки Фонду Віктора
Пінчука.

w w w.pinchukfund.org

«Незважаючи на наші відмінності,
ми можемо не тільки вести мирні
переговори, а й побудувати мир.
Ми можемо створити належне
середовище, а не лише ставати
жертвами існуючого середовища».
ШИМОН ПЕРЕС

Президент Ізраїлю

СВІ Т

60 000
Палестинських
та ізраїльських
дітей прийняли
участь в освітніх
програмах миру

120
Палестинських
лікарів пройшли
стажування
в ізраїльських
госпіталях
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Фонд «Open Ukraine»

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 р. У 2010 р.
наш Фонд надав свою фінансову підтримку таким
проектам:
Міжнародний діалог
Київський безпековий форум (КБФ) – платформа
для обговорення питань європейської безпеки.
На четвертий КБФ («Нова безпека у фрагментованому
світі та її європейський вимір») зібралися 400 політиків,
дипломатів, військових та експертів більше ніж
з 30 країн Європи та Америки.
Дипломатичний клуб є спільним проектом Фонду
«Open Ukraine» та Фонду Віктора Пінчука.
Це неформальний форум з питань зовнішньої політики,
що допомагає українським лідерам краще розуміти
світові процеси та формувати
зовнішню політику. У 2010 р. Дипломатичний клуб
провів зустрічі зі Строубом Телботтом, Президентом
Інституту Брукінгза; Хав’єром Соланою, колишнім
Генеральним секретарем НАТО та Верховним
представником ЄС зі спільної зовнішньої політики
та політики безпеки; Штефаном Фюле, комісаром ЄС
з питань розширення та політики сусідства ЄС;
Гаєм Верхофштадтом, колишнім прем’єр-міністром
Бельгії, а також зустріч експертів з метою аналізу
міжнародних подій 2010 р. та їхнього впливу на Україну
та інші країни Європи.
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Міграція сьогодні
«Міграція сьогодні» – програма, спрямована на пошук
відповідей на виклики трудової міграції з України
та створення системи підтримки українських трудових
мігрантів. Робота з дітьми трудових мігрантів
є важливим компонентом програми – спеціалісти
розробляють освітні програми, програми позашкільної
роботи, соціально-психологічної реабілітації
та працюють з дітьми в регіонах України.
«В Україні можна знайти людей, які цінують проведення
реальних обговорень конкретних питань,
що і об’єднують, і роз’єднують нас».

«В Україні можна знайти людей,
які цінують проведення реальних
обговорень конкретних питань,
що і об’єднують, і роз’єднують нас».
ДЖЕЙМС ШЕРР

Голова Програми «Росія та Євразія», «Chatham House»
Великобританія, на Київському безпековому форумі

СВІ Т
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Історія

2006
6 березня

Офіційне утворення
Фонду Віктора Пінчука
для консолідації всієї
благодійної діяльності
Віктора Пінчука,
що здійснювалася
впродовж 10 років.

1 червня

Запуск проекту
«Колиски надії»:
започатковано
розгортання мережі
найсучасніших
неонатальних центрів
по всій Україні з метою
зменшення дитячої
смертності.

15 липня
Розвиток Ініціативи
«Аспен-Україна».

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

18 жовтня

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

2007
19 січня

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

26 січня

16 червня
Концерт 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 Елтона Джона.

Відбулася 3-тя Українська
ланч-конференція
у Давосі за участю Вайри
Віке-Фрайберг,
Олександра Квасьнєвського,
Олі Рена, Джорджа Сороса,
Домініка Стросс-Кана,
Віктора Януковича
та Арсенія Яценюка.

28 червня – 1 липня

31 січня

6 жовтня

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

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

4-та щорічна конференція
YES у Ялті, яку серед
інших відвідали
Олександр Квасьнєвський,
Білл Клінтон, Герхард
Шредер, Віктор Ющенко
та Домінік Стросс-Кан.
Відкриття
в PinchukArtCentre 5-ї
найуспішнішої виставки
під 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.

2008
24 січня

Перше засідання
круглого столу з питань
благодійності у Давосі
з нагоди щорічної зустрічі
Всесвітнього економічного
форуму. Ключові доповідачі:
Метью Бішоп, Волтер
Айзексон, Джордж
Сорос, Катерина Ющенко
й Тадатака Ямада.

25 січня
4-та Українська
ланч-конференція
у Давосі. Ключові
доповідачі: Фред
Бергстен, Джеймс
Вульфенсон, Жан Лем’єр,
Віктор Ющенко
та Майкл Уайт.

«Колиски надії» буде
відкрито 16 таких центрів.

14 червня
Концерт сера Пола
Маккартні «Independence
Concert» у Києві збирає
350 000 шанувальників
та понад 13 мільйонів
телеглядачів.

10―13 липня
5-й щорічний саміт
Ялтинської європейської
стратегії (YES) за участю
Тоні Блера, Олександра
Квасьнєвського, Михайла
Саакашвілі та Домініка
Стросс-Кана.

15―17 грудня

8 квітня

Конференція «Кордони
Європи», організована
Інститутом Брукінгза
за підтримки Ялтинської
європейської стратегії (YES).

Публічна лекція лауреата
Нобелівської премії
миру 2006 р. доктора
Мухаммада Юнуса.

2009

15 травня
Публічна лекція 7-го
Генерального секретаря
ООН Кофі Аннана.

3 червня
Відкриття неонатального
центру «Колиски надії»
у Житомирі. До кінця 2008
р. у рамках програми

29 січня

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

30 січня

З нагоди щорічного
Всесвітнього
економічного форуму
відбувся 5-й Український
ланч у Давосі на тему
«Криза: шляхи подолання»
за участю Григорія Немирі,
Кріса Паттена, Джорджа
Сороса, Томаса Фрідмана,
та Арсенія Яценюка.

10 квітня
Церемонія нагородження
лауреатів премії «Гордість
країни».

22 квітня
Відкриття неонатального
центру «Колиски надії»
в Києві за кошти,
отримані від продажу на
аукціоні Sotheby's картини
Деміена Хьорста
«Темні дні» (Dark Days),
яку британський
художник пожертвував
Фонду саме з цією метою.

25 квітня
Відкриття виставки
«Реквієм»
у PinchukArtCentre ―
наймасштабнішої
персональної виставки
Деміена Хьорста
до цього часу.

18 травня
2-й Молодіжний форум
стипендіальної
програми «Завтра.UA»
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History

збирає у Києві
понад 300 стипендіатів.

3 червня
PinchukArtCentre
представляє арт-проект
Іллі Чічкана та Міхари
Ясухіро «Степи мрійників»
в Українському павільйоні
на 53-й Венеційській
бієнале.

24 червня
Початок відбірного
процесу для участі
в Міжнародній
стипендіальній програмі
«Всесвітні студії».

16 липня
Відкриття неонатального
центру «Колиски надії»
в Миколаєві.

24―27 вересня
6-й щорічний саміт
Ялтинської європейської
стратегії (YES) за участю
Джеймса Вульфенсона,
Олександра Квасьнєвського,
Юлії Тимошенко,
Йошки Фішера,
Віктора Януковича,
та Арсенія Яценюка.

1 жовтня
Проведення навчального
семінару для неонатологів
у Житомирській області
у рамках програми
«Колиски надії».
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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.

2010
23 січня

Відкриття персональних
виставок Субодха Гупти
та Сергія Браткова
у PinchukArtCentre.

28 січня
3-й Давоський круглий

стіл з питань благодійності
«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,
Джона Секстона
та Білла Клінтона.

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
Квасьнєвським.

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 Генерального

секретаря НАТО
та Верховного
представника ЄС
зі спільної зовнішньої
політики та політики
безпеки.

«Всесвітні студії»
(WorldWideStudies)
на навчання у провідних
університетах світу
за магістерськими
програмами.

14 квітня

7 липня

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 рамках програми
«Колиски надії».

22 червня
17 українцям надані гранти
від освітньої програми

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
Квасьнєвського,
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.

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 неонатального
центру «Колиски надії»
в Ужгороді.Тепер в Україні
працює 22 неонатальних
центри.

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

Понад 10 років Віктор Пінчук розвиває та підтримує ряд
філантропічних проектів в Україні. У 2006 р. він об'єднав
цю діяльність у рамках Фонду Віктора Пінчука.
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
і задіяних у різних сферах («Фонд Віктора Пінчука –
соціальна ініціатива», «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 2010 р. було перевірено
та схвалено компанією Ernst&Young, а також підписано
та санкціоновано керівництвом 21 квітня 2011 р. Повний
зведений звіт та звіт 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.

Бюджет 2010
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Зведений звіт про надходження та використання грошових
коштів, перевірений та підтверджений компанією Ernst&Young
За рік, що закінчився 31 грудня 2010 р. (у дол. США)

2010
ЗАЛИШОК ГОТІВКОВИХ КОШТІВ НА 1 СІЧНЯ

376 535

НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ,
Надходження грошових коштів від
юридичних та фізичних осіб
Відсотки, отримані за банківськими депозитами
ВСЬОГО ОТРИМАНО
ВИПЛАТИ:
ЛЮДИНА
PinchukArtCentre

Також Фонд надає допомогу в залученні
прямої фінансової допомоги третіх

10 427 470
3 381
10 430 851

4 614 847
2 654 982

Завтра.UA

708 928

«Колиски надії»
Боротьба з ВІЛ/СНІДом

445 476
287 380

Світові дослідження

285 346

Київська школа економіки (KSE)

200 000

Публічні лекції

17 621

Проект «Аспен-Україна»

15 114

осіб для вищезазначених проектів:

СУСПІЛЬСТВО
Дніпропетровська програма підтримки громад

у 2010 р. Фонд допоміг Глобальній

Програма підтримки єврейських громад

267 303

ініціативі

Круглий стіл з питань благодійності у Давосі

91 780

Клінтона

отримати

таку

фінансову підтримку третіх осіб на
суму 1 500 000 дол. США. (2009 р.:

1 127 987
683 540

Допомога у надзвичайних ситуаціях

33 670

Премія «Гордість країни»

26 694

Доступ до правосуддя

25 000

все фінансування проходило через
рахунки

Фонду).

Таке

додаткове

фінансування зазвичай не проводиться
через рахунки Фонду, а надається
юридичним особам, які впроваджують
проекти,
Такі

безпосередньо

перекази

коштів,

донорами.
відповідно,

не включаються до зведеного звіту
надходжень та витрат.

в таблиці, отримана з перевіреного
звіту

надходжень

2 805 309

Ялтинська європейська стратегія (YES)
Центр миру Переса
Програми Фонду «Open Ukraine»

1 173 438
900 000
222 356
200 000

Інститут Брукінгза
Програма Інституту міжнародної економіки Петерсона

109 515
100 000

Фонд Кофі Аннана

100 000

Український ланч у Давосі

ІНША БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

*Фінансова інформація, що подана
аудиторами

СВІТ

та

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
ВСЬОГО ВИПЛАТ
ЗБИТКИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНИМИ ВАЛЮТАМИ

136 677
1 331 086
10 015 906
39 940

витрат Фонду Віктора Пінчука за рік,
що закінчився 31 грудня 2010 р.

ЗАЛИШОК ГРОШОВИХ КОШТІВ НА 31 ГРУДНЯ

751 540
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Керівництво

Юлія Чеботарьова
Голова правління

Екхард Шнайдер
Генеральний директор
PinchukArtCentre

Томас Вайе
Заступник Голови правління
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Валерій Вакарюк

Вікторія Чернявська

Заступник Голови правління

Фінансово-адміністративний
директор

Денис Семенов

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Головний радник
з питань стратегії

Виконавчий директор
Ялтинської європейської стратегії

Дмитро Логвин

Денис Казван

Виконавчий директор
PinchukArtCentre

Директор з комунікацій

063

p. 004, 006-009, 012-013, 017,

p.027

018-019

Сінтія Марселле

©2011 Фонд Віктора Пінчука

Крусада, 2010, відео у рамці,

Фотографії Сергія Ільїна

Тривалість: 9 хв. 36 сек.
Художник ©

p.024

Надано: PinchukArtCentre

Сергій Братков
Євротел, 2009, мультимедіа

p. 025, 030-031, 038-039, 042-049,

Метью Барні

062-063

Сіра амбра та корба на

©2011 Фонд Віктора Пінчука

китобійній базі, 2005–2010

Фотографії Сергія Ільїна

Художник©
Надано: PinchukArtCentre
p.026

Джефф Кунс
Надувний кролик (фіолетовий),
2005–2010
Художник ©
Надано: PinchukArtCentre
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Вул. Мечникова 2, Київ, 01601, Україна
Тел.: +30 44 490 48 35, Факс: +30 44 490 48 78
info@pinchukfund.org, www.pinchukfund.org

