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2006

2007

річний звіт

сво го у т вор е ння, Ф о н д Вік тор а
Пінчук а м оже з ч е с т ю го вор и т и
пр о значні до с яг н е ння у р е а ліз аці ї
с успі льн о в а ж ливих пр о е к т ів.
Ме та Ф о н ду Вік тор а Пінчук а –
зр о б и т и вн е со к у м одер ніз ацію
Ук р аїни та с т имулю в ат и
виник н е ння н о вої г е н ер аці ї

с.002

Звернення Засновника

с.004

Інтерв’ю Президента та Голови Правління

с.006

Місія

с.010

Головні події 2006 - 2007

сф ер ах дія льн о с т і: охор о на

с.014

Проекти

з дор о в’я, о сві та, к ульт ур а, пр ав а

с.054

Юридичний та фінансовий звіти

ук р аїн ськ их лі дер ів, що пр аг ну т ь
с лу ж и т и св оїй к р аїні. Ст р ате г ічні
пр о е к т и р озр о бляют ь с я у ш е с т и

людини, р оль Ук р аїни в сві т і та
ду хо вн е ві д р од же ння г р о ма ди.
У 2007 р о ці, маю чи б юд же т
р озмір о м 15,7 мі льй о нів
долар ів, Ф о н д Вік тор а Пінчук а
с тав найбі льшим н ез а л е ж ним
пр ив ат ним благодійним ф о н до м
в Ук р аїні та одним з п ер ш оря дних
чинник ів зр о с тання о б с яг ів
благодійн ої р о б от и у С хі дній
Є вр о пі.

Про нас

З міс т

Свя т к ую чи д руг у р ічниц ю з дня

Звернення

Кілька дат
2007
У творив міжнародну
інвестиційноконсалтингову компанію
"ІстВан" (EastOne Ltd.)

З в ер н е ння З асн о вник а

2006
У творив Фонд Віктора
Пінчука

”Кожен з нас
може діяти
і робити свій
внесок. Нам під
силу зустріти
будь-який
виклик”

Друзі!
Коли я започатковував цей Фонд, мною рухало одне
просте бажання: допомагати Україні просуватися
вперед.
Ми не можемо миритися з тим, що дитяча смертність
в Україні втричі перевищує показники Західної Європи.
Ми не можемо миритися з низькою якістю освіти, яка
на сьогодні не здатна навчити нашу молодь будувати
майбутнє – своє власне і своєї країни. Ми не можемо
миритися з тим, що наші суспільство, культура,
економіка поки що не є частиною великого світу.
Але я вірю в Україну, у її величезний потенціал та у наш
народ. Тому я вирішив діяти.
Не думаю, що вчорашні рецепти вирішать проблеми
сьогодення та, тим більше, завтрашнього дня.
Ми маємо діяти інноваційно, сучасно та стратегічно,
спираючись на найкращий світовий досвід.
Ми маємо допомогти сформуватися новому
поколінню українських лідерів, здатних відповісти
на виклики ХХІ століття.
Кожен з нас може діяти і робити свій внесок.
Кожна крапля вагома. Нам під силу зустріти
будь-який виклик.

2003
Прийняв рішення відійти від
політики та зосередитись
на веденні бізнесу 
та благодійній діяльності
1998
Був обраний народним
депутатом Верховної Ради
від Дніпропетровська
(2 терміни)
1990
Утворив Корпорацію
"Інтерпайп" на основі своїх
запатентованих інновацій
1983
О тримав ступінь 
кандидата наук 
у Металургійному Інституті,
м. Дніпропетровськ
1960
Народився у м. Києві

Інтерв’ю

Кілька дат
Юлія Чеботарьова

Юлія Че б отар ь о в а, Го л о в а В и ко н а в ч о г о Ко м і т е т у
То мас Ейм о н д-Ларі таз, П р е з и д е н т Ф о н д у

2007
Голова Виконавчого
комітету Фонду Віктора
Пінчука
2007
Віце-президент ”ІстВан
Лтд”

Як був створений Фонд?

Ви працюєте як приватний

Фонд керує проектами чи просто

Здається, Фонд Віктора Пінчука

ТЕЛ: Віктор Пінчук займається

чи корпоративний фонд?

надає гранти?

створив новий напрямок у розвитку

благодійністю вже більше 12 років.

ЮЧ: Це виключно приватна організація,

ТЕЛ: Ми робимо і те, і інше, в залежності

благодійної діяльності в Україні.

Він почав з місцевого рівня у своєму

не корпоративна. Фактично це була

від проекту. Ми намагаємось самі вести

ТЕЛ: Саме так. Це надзвичайно надихає,

рідному місті Дніпропетровську

перша широкомасштабна приватна

більшість українських проектів,

і це, можливо, на сьогоднішній день

ще в середині 1990-х, а потім приступив

фундація, спонсорована українцем.

оскільки вони дуже новаторські, і ми

є нашим найвизначнішим досягненням.

до проектів загальнонаціонального

До недавнього часу у Східній Європі мало

хочемо контролювати їх виконання

Сьогодні в Україні ми спостерігаємо

масштабу. У 2003 р. він став першим

розуміли відмінність між приватними

для досягнення найкращого результату.

справжню революцію у благодійній

українцем, що підтримав викладання

фондами, корпоративними фундаціями

З іншого боку, ми надаємо гранти

діяльності. Донедавна ніхто ще

багатьом міжнародним проектам,

не говорив про благодійну діяльність

оскільки на Заході благодійну діяльність

в Україні, і основні обсяги грошей,

добре розуміють, і вона знаходиться

які в це вкладалися, надходили

на високому рівні розвитку.

з-за кордону. Фонд Віктора Пінчука

магістерської програми в EERC, який

та політикою суспільно-відповідальних

пізніше став Київською школою економіки.

корпорацій. Тоді існувала плутанина між

Початок його діяльності у царині

приватною, корпоративною

сучасного мистецтва також відноситься

та політичною діяльністю. Віктор Пінчук

до того ж самого 2003 р.,

став першим головним інвестором –

а Ялтинська європейська стратегія була

про що він заявив ще у березні 2003 р. –

розпочата влітку 2004 р. і покликана

який відійшов від політики та чітко

сприяти вступу України до Європейського

розмежував корпоративну та приватну

Союзу. Як бачите, свою роботу у березні

благодійну діяльності.

ТЕЛ: Ми докладаємо неймовірних

”Ми переживаємо
справжню революцію
благодійності
в Україні!”

зусиль для того, щоб зробити стратегічно

То м а с Е й м о н д-Л а р і т а з

2006 року Фонд Віктора Пінчука не
починав з нуля. Фонд об’єднав усю
попередню благодійну діяльність Віктора
та став фундаментом для розробки нових
проектів. Він хотів створити сучасну
організацію, здатну вести і розробляти
благодійні проекти професійно
та прозоро, керуючись міжнародними
стандартами та беручи за основу
найкращу світову практику.

Як відбираються проекти Фонду?

обґрунтований вибір. Проекти мають
відповідати нашому стратегічному
баченню модернізації українського
суспільства та вихованню нової генерації

2002
Була обрана народним
депутатом Верховної Ради
1999
Віце-президент 
з корпоративної власності,
Корпорація ”Інтерпайп”
1993
Головний фінансовий
директор, Корпорація
”Інтерпайп”
1987
З акінчила
Дніпропетровський
національний університет

та один-два інших сприяли утворенню
нового напрямку благодійного

Томас Еймонд-Ларітаз

фінансування потреб громади
на місцях, поновивши українську
традицію благодійності, яка була
порушена радянською епохою
на початку ХХ сторіччя. Ми сподіваємось,
що революція поширюватиметься і буде
надихати багатьох інших в Україні та світі
інвестувати у творення добра.

Як ви взаємодієте з українською
владою?

Яким ви бачите майбутнє Фонду?

ЮЧ: Той факт, що Фонд та його засновник

ЮЧ: Для Віктора благодійність є способом

ніколи не стає ні на чий бік у політиці

життя. Бюджет Фонду різко зріс

українських лідерів. Тому ми маємо

та не бере участі у політичній боротьбі,

від 2,3 млн. дол. у 2006 році

три головні програми у сфері освіти,

дуже допомагає нашій роботі та стосункам

до 15.7 млн. дол. у 2007, і в 2008

орієнтуємось на сучасне мистецтво

з владою. Ми розробляємо новаторські

ми продовжуватимемо його збільшення.

у культурі та інтенсивно займаємося двома

проекти, співпрацюємо з владою

Ми працюємо над новими проектами

основними проблемами у сфері охорони

та намагаємось продемонструвати

для нових сфер, і займаємось організацією

здоров’я, які є головними загрозами

приклади, які, у довготерміновій

заходів з метою стимулювання подальшої

майбутньому розвитку країни: СНІДом

перспективі, можуть надихнути інших

благодійної роботи в Україні та у країнах,

та дитячою смертністю.

людей, корпорації чи урядові органи.

що розвиваються на пострадянському

Віктор особисто приймає участь у процесі

Це саме те, що ми робимо у PinchukArtCentre,

просторі.

відбору проектів та розробки програм.

Київській школі економіки та у проекті

Цей факт додає необхідної стратегічної

”Колиски надії”, які революціонізують

сконцентрованості, енергії та запалу

сучасну мистецьку арену, основний підхід

у діяльність фонду та є ключовим

до економічної освіти та облаштування

елементом його успішності.

клінік для новонароджених.

2006
Президент Фонду Віктора
Пінчука
2005
Розробка та створення
Фонду Віктора Пінчука
2004
Керівник офісу Віктора
Пінчука
2003
С тарший радник
болгарського Прем’єрміністра Сімеона ЗаксеКобурга з європейських
питань
2001
Міжвідомчий координатор
служби Прем’єр-міністра
Франції з європейських
питань
1998
З акінчив Вищу гірничу
школу у Парижі

Місія та діяльність

Охор она з дор ов’я
Освіта
Культ ура
Права людини
та толеран т ніс т ь
Місцеві г р ома ди
Ук раїна в світі
Метою Фонду Віктора
Пінчука є сприяння
модернізації України
та підтримка у вихованні
нової генерації українських
лідерів, відданих служінню
своїй Батьківщині.
Шість напрямків діяльності
Фонду, та 20 проектів були
дбайливо відібрані
за стратегічним значенням
у досягненні цієї мети.

Охо р о на з до р о в’я

О с ві т а

Колиски надії

Завтра.UA

З метою зменшення дитячої смертності

Завтра.UA – це найбільша приватна

в Україні ми розбудовуємо мережу

стипендіальна програма в Україні.

неонатальних центрів по всій країні,

Ми відбираємо найталановитіших

із найсучаснішим медичним обладнанням

студентів України, надаємо їм фінансову

та добре навченими медичними

підтримку для продовження освіти

працівниками. Протягом 2006-2007 рр.

та пропонуємо можливості індивідуального

було обладнано 12 таких центрів

розвитку у якості відповідальних

і за цей час було врятовано близько

та активних громадян. Ми працюємо

1000 новонароджених.

у партнерстві з 32 університетами.

ВІЛ/СНІД
Ми співпрацюємо з Фондом Олени

201 студент взяв участь у програмі
у 2006-2007 рр., і ще 316 – у 2007-2008 роках.

Франчук АНТИСНІД з метою обмеження

Київська школа економіки (KSE)

розповсюдження ВІЛ-інфекції в Україні.

Ми підтримуємо розбудову Київської

У 2006 році ми сформували

школи економіки, єдиного навчального

трьохсторонній союз із Фондом Клінтона

закладу в Україні, що керується

та, роком пізніше, об’єднали зусилля

міжнародними стандартами економіки,

зі СНІД-фундацією Елтона Джона

та сприяємо перетворенню KSE

та Фондом Олени Франчук АНТИСНІД.

на повноцінний університет. Нашою
метою є виховання нової генерації
економістів світового класу задля
поліпшення економічного і ділового
клімату в Україні.

$2,3 млн.
річний бюджет - 2006

Ініціатива ”Аспен-Україна”
ми використовуємо сучасні підходи для

$15,7 млн.

підтримки українських лідерів, які розвивають

річний бюджет - 2007

Спільно з інститутом Аспена

ініціативи, спрямовані на поліпшення
життя своїх громад та країни в цілому.

Місія та діяльність

Кул ьт у р а

Ініціатива отця Дебуа

Мі с це ві г р о ма д и

Open Ukraine

PinchukArtCentre

Подальшим кроком у поширенні

Протягом останніх 15 років Віктор Пінчук

Ми підтримуємо діяльність фонду

PinchukArtCentre – найбільший

толерантності стала підтримка визначної

розробляє проекти для свого рідного міста

”Open Ukraine” з метою покращення

та найдинамічніший приватний

роботи отця Патріка Дебуа, французького

Дніпропетровська та підтримує місцеву

міжнародного іміджу України та підтримки

мистецький центр у Центральній

католицького священика, який займається

єврейську громаду. Фонд Віктора Пінчука

публічної дипломатії.

та Східній Європі.

розшуком масових захоронень часів

активно працює у місті та відіграв значну

Голокосту в Україні. У жовтні 2007 р.

Інститут Брукінгза

Його завдання – сприяти художній просвіті,

роль у наданні допомоги постраждалим

ми посприяли організації першого

Ми підтримуємо програму Інституту

розвивати та навчати цінувати мистецтво

від вибуху газу у 2007 р. На сьогодні ми

міжнародного семінару на тему Голокосту

Брукінгза під назвою ”Кордони Європи”,

в Україні, знайомлячи загал з творчістю

розширили рамки сприяння і підтримуємо

в Україні за участі українських дослідників.

в ході якої аналізуються проблеми

як українських, так і світових майстрів.

єврейські громади на всій території України.

викликані розширенням Європейського

З моменту свого відкриття у вересні 2006 р.

Юридичні клініки/правова допомога

і до грудня 2007 р. центр провів 5 виставок,

Спільно з Інститутом Відкритого

14 майстер-класів, прийняв 260 000

Суспільства та Міжнародним фондом

відвідувачів та революціонізував мистецьку

”Відродження” ми підтримуємо правові

арену України в цілому.

клініки та проекти правової допомоги

Пр ав а л ю д и н и
т а тол е р ан т н і с т ь
“Назви своє ім’я”
З метою сприяння толерантності
в суспільстві ми підтримали показ фільму
”Назви своє ім’я” про Голокост в Україні,
спів-продюсерами якого стали Стівен
Спілберг та Віктор Пінчук. На основі цього
фільму та у партнерстві з Інститутом
Фонду Шоа була розроблена національна
програми для вчителів загальноосвітніх
шкіл України.

для забезпечення рівноправного доступу
до правосуддя українських громадян,
посилення ролі закону та захисту прав
людини. Щороку 15,5 тис. громадян
отримують безкоштовні консультації
у 37 юридичних клініках по всій Україні.

Ук р аїна у с ві т і
Ялтинська європейська стратегія (YES)
Ми підтримуємо YES – Ялтинську
європейську стратегію – міжнародну

Союзу. Нашою метою є допомога експертам
та політикам осягнути внутрішні процеси
та тим самим сприяти ідеї українського
членства у ЄС.

організацію, яка працює зі сприяння вступу

Інститут Петерсена

України до Євросоюзу. Щорічна зустріч

Ми підтримуємо ”Східноєвропейську

у Ялті стала головним форумом високого

та українську програму” Інституту

рівня між ЄС та Україною, де відбуваються

міжнародної економіки Петерсена

обговорення і формуються рекомендації

з метою сприяння аналітичним процесам,

щодо розвитку політичної взаємодії

донесення до міжнародного загалу

України та ЄС.

та пропаганди на Заході сучасних

Український ланч у Давосі
Кожного року у Давосі на щорічному

економічних перетворень,
що відбуваються в Україні.

Всесвітньому економічному форумі ми

Міжнародна кризова група

організуємо ланч-конференцію, покликану

Ми підтримуємо діяльність міжнародної

пропагувати Україну серед західної еліти

кризової групи для попередження

та поглиблювати розуміння політичного

та залагодження серйозних конфліктів

та інвестиційного клімату країни.

в усьому світі, особливо в регіонах,

У 2007 р. в ланч-конференції взяли участь

які межують з Україною.

400 учасників форуму.

Основні заходи

2006-2007 р о к ів
О хо р о н а з д о р о в’я
Освіта
Кул ьт у р а

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

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

12 жовтня

Надано першу стипендію
молодому українському лідеру
для участі в Семінарі для
керівників в Інституті
Аспена (США). Програма
продовжує свою роботу,
розвиваючи Ініціативу

4 Відсвяткована десята
річниця магістерської
програми економіки в EERC,
та проголошено створення
Київської школи економіки
(KSE), із наданням гранту
розміром 10 млн. дол.
від Фонду Віктора Пінчука.
Конференція за участі доктора
Френсіса Фукуями та лауреата
Нобелівської Премії доктора
Роберта Енгла.

6 Відкриття другої виставки
“GENERATIONS.UsA”
у PinchukArtCentre - захід
з обміну творчим досвідом
та виставкою робіт молодих
українських та американських
митців. За три місяці виставку
відвідали 40 тис. людей.

18 жовтня

26 січня

За участю Стівена Спілберга
у Києві відбулася прем’єра
фільму ”Назви своє ім’я”
про Голокост в Україні,
співпродюсерами якого
виступили пан Спілберг
та пан Пінчук разом
з Інститутом Фонду Шоа
Університету Південної
Каліфорнії.

Відбувся третій український
ланч у Давосі під час щорічного
Всесвітнього економічного
форуму. Дискусію за участі
латвійського Президента Вайри
Віке-Фрайберг, польського
Президента Александра
Квасьнєвського, українського
Прем’єр-міністра Віктора
Януковича, українського
міністра закордонних справ
Арсенія Яценюка, Комісара ЄС
Олі Рена, Джорджа Сороса
та Домініка Строс-Кана
відвідали 400 гостей.

”Аспен-Україна”.

16 вересня
Відбулося відкриття
PinchukArtCentre, першого
широкомасштабного центру
сучасного мистецтва в Україні.
За період з середини вересня
до середини грудня 2006 року
першу виставку під назвою
”Новий простір” відвідало
35 тис. людей.
3

13-16 липня

18 вересня

Відбулася третя щорічна
зустріч у рамках Ялтинської
європейської стратегії (YES),
міжнародної мережі сприяння
українському членству
у Європейському Союзі.
YES підтримується Фондом
Віктора Пінчука.

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

2

2007

15 липня

5

19 січня

7

31 січня

13 квітня

Права людини

8 Проведено публічну лекцію
Хайдемарі СтефанишинПайпер, американської
астронавтки NASA українського
походження. Лекція відбулася
у Київській школі економіки.

10 Відбулося відкриття третьої
виставки у PinchukArtCentre —
”Вік Муніс: Експертиза”,
де експонувалися роботи
відомого бразильського митця
та фотографа Віка Муніса.
За шість тижнів виставку
відвідали понад 25 тис. людей.

та толерантніс ть

31 січня
9 Відбулася перша церемонія
присудження стипендій
201 студенту у рамках першої
широкомасштабної програми
надання освітніх стипендій
Завтра.UA. Переможців
привітали почесні
гості Пауло Коельо,
Андрій Курков та Хайдемарі
Стефанишин-Пайпер.

28 лютого
Проведено конференцію
Ялтинської Європейської
Стратегії у Берліні. Прем’єрміністр Віктор Янукович
та Президент Александр
Квасьнєвський провели дискусію
з понад 300 учасниками зустрічі.

26-28 березня
У Львові, Дніпропетровську
та Донецьку проектом Ялтинська
європейська стратегія було
проведено відкриті громадські
обговорення запропонованої
програми інтеграції України до
Європи за участі Президента
Квасьнєвського та керівників
регіону і студентів.

8 травня
Відбулася українська
телепрем’єра фільму ”Назви
своє ім’я” про Голокост
в Україні, режисером якого
виступив Сергій Буковський,
а співпродюсерами — Стівен
Спілберг та Віктор Пінчук.
Фільм побачили понад
700 тис. телеглядачів.

2 червня
Відбувся традиційний
День Європи в Києві,
співорганізаторами якого
стали Європейська Комісія
та Ялтинська європейська
стратегія; у рамках
Дня Європи проведено
публічні обговорення
стосовно європейської
інтеграції України.

Місцеві громади
Ук р а ї н а в с в і т і

Основні заходи

2006-2007 р о к ів
О хо р о н а з д о р о в’я
Освіта
Кул ьт у р а

2007

7 червня
Відбулося відкриття
Українського Павільйону,
представленого Центром
сучасного мистецтва
PinchukArtCentre на 52-й
Міжнародній виставці у Венеції.
За висловом італійського
міністра культури Франческо
Рутеллі, це була ”одна з трьох
найголовніших подій 52-ї
Венеціанської Бієнале”.
11

15 червня
12 Проведено відкриття
у PinchukArtCentre виставки
сучасної фотографії з приватної
колекції Елтона Джона. За два
місяці виставку робіт 24
провідних фотографів відвідали
близько 45 тис. людей.

16 червня
13 Організовано концерт
Елтона Джона у Києві з метою
розширення громадської
поінформованості про проблеми
ВІЛ/СНІДу. Концерт відвідали
близько 200 тис. глядачів та ще
4 млн. людей подивилися шоу
по телебаченню. Фонд Олени
Франчук АНТИСНІД та Фонд
Віктора Пінчука передали
2,5 млн. доларів Фундації Елтона
Джона на розробку програм
боротьби з ВІЛ/СНІДом в Україні.

28 червня - 1 липня

1-3 жовтня

6 жовтня

24 жовтня

14-15 листопада

Права людини

14 Відбулася четверта щорічна
конференція YES у Ялті,
яку серед інших відвідали
екс-Президент Біл Клінтон,
Президент Віктор Ющенко,
Президент Александр
Квасьнєвський, Канцлер
Герхард Шредер, Прем’єрміністр Янез Янша та Домінік
Стросс-Кан. У заходах у рамках
конференції, що проходили
у Києві та Ялті, взяли участь
200 політиків найвищого
рівня, керівників компаній,
експертів та представників
громадськості.

З ініціативи отця Патріка
Дебуа, було надано підтримку
Першому міжнародному
симпозіуму щодо Голокосту
в Україні, організованому
університетом Сорбонна,
”Фондом пам’яті Шоа”
та Меморіальним музеєм
Голокосту.

16 Пройшло відкриття
найуспішнішої виставки
PinchukArtCentre ”REFLECTION”,
де експонувалися роботи
Деміена Хьорста, Джефа
Кунса, Ентоні Гормлі, Такаші
Муракамі, Андреаса Ґурскі,
Сергія Браткова, Арсена
Савадова, Василя Цаголова,
Іллі Чічкана та Олега Куліка.
За період з 6 жовтня
до 31 грудня виставку
відвідали більше
115 тис. людей.

19 Проведена публічна лекція
Коліна Пауела,
65-го Держсекретаря
Сполучених Штатів Америки,
у Київській школі економіки.

Надана підтримка
Київському форуму безпеки,
організованому Фондом
Open Ukraine. Між 300
урядовими та незалежними
експертами з 22 країн відбулося
обговорення шляхів вирішення
конфліктів у Придністров’ї,
Південній Осетії, Абхазії
та Нагорному Карабаху.

та толерантніс ть

14-16 вересня
Пройшла перша зустріч
у рамках Літнього університету
YES у Києві, яка об’єднала 200
молодих політиків з основних
політичних сил Європи. Подію
також відвідали Президент
Віктор Ющенко, Міністр
іноземних справ Португалії
та консул ЄС Луїс Амадо,
Комісар ЄС Меглена Кунева.
15

4 жовтня
Екс-Президент Клінтон
оголосив про майбутнє
співробітництво Фонду Віктора
Пінчука та Міжнародної
Глобальної Ініціативи Клінтона.
Це співробітництво між двома
фондами було започатковане
восени 2006 р. програмою
боротьби з ВІЛ/СНІД в Україні
вартістю 2,5 млн. дол.,
у співпраці із Фондом Олени
Франчук АНТИСНІД.

9 жовтня
У Київській школі економіки
відбулася публічна лекція
Джеймса Вульфенсона, 9-го
президента Світового банку.
17

18 жовтня
Розпочато надання допомоги,
розміром 1,3-мільйони
доларів, постраждалим від
вибуху газу у Дніпропетровську.

20 жовтня
18 PinchukArtCentre привітав
двохсоттисячного відвідувача
з моменту свого відкриття
у 2006 р.

25 жовтня
Початок освітньої програми
”Назустріч пам’яті” для 3 тис.
вчителів України, присвячена
Голокосту та толерантності.
Ця програма розроблялася
у партнерстві з Інститутом
Фонду Шоа та базувалася
на документальному
фільмі ”Назви своє ім’я”,
співпродюсерами якого
виступили Стівен Спілберг
та Віктор Пінчук.
20

5 грудня
Був підтриманий захід
Дипломатичного клубу,
організованого Фондом
Open Ukraine: неофіційний
форум із закордонної політики
для впливових українських
громадських діячів.

6 листопада

14 грудня

Відбулося відкриття
дванадцятого неонатального
центру у рамках програми
”Колиски надії”. Було
організовано медичні
навчальні курси, а пологові
будинки обладнано
найсучаснішим медичним
обладнанням у таких містах
як Чернігів, Володимирець,
Полтава, Дніпропетровськ,
Київ, Овруч, Чернівці,
Бахчисарай, Ізмаїл, Одеса,
Сімферополь та Донецьк.

22 З більше ніж
1000 кандидатів
із 32 університетів України
відібрано 316 стипендіатів
національної стипендіальної
програми Завтра.UA.

21

Місцеві громади
Ук р а ї н а в с в і т і

Проекти

Колиски надії p.016
ВІЛ/СНІД p.018
Завтра.UA p.020
Київська школа економіки (KSE) p.022
Програма „Аспен-Україна” p.024
PinchukArtCentre p.026
“Назви своє ім’я” p.030
Ініціатива отця Дебуа p.032
Юридичні к лініки/
Правова допомога p.034
Місцеві громади p.036
„Ялтинська європейська
стратегія" (YES) p.038
Українська ланч-конференція
„Давос-Україна” p.042
Фонд Open Ukraine p.044
Фонд Amicus Europae p.046
Інститут Брукінгза p.048
Інститут Петерсена p.050
Міжнародна кризова група p.052

Фонд Віктора Пінчука був заснований у 2006 році
для забезпечення послідовного та професійного
підходу у керівництві благодійними проектами,
якими Віктор Пінчук переймається вже протягом
більш ніж 10 років. Фонд також започаткував багато
нових проектів.

Декілька дат щодо благодійних
проектів Віктора Пінчука:
1997

2005

- Перші проекти з підтримки місцевих громад

- Перша Українська ланч-конференція „Давос-Україна”

у Дніпропетровську

- Перша участь у Венеціанській Бієнале

2003

2006

- Розпочато надання підтримки програмі EERC

- Заснування Фонду Віктора Пінчука

(Консорціум економічної освіти та досліджень),

- Відкриття першого центру ”Колиски надії”

що згодом отримала назву KSE - Київська школа

- Створення програми „ Завтра.UA ”

економіки

- Відкриття PinchukArtCentre

- Розпочато надання підтримки проекту

- Запуск програми „Аспен-Україна”

„Юридичні клініки”

- Початок надання підтримки проекту „Правова

- Розпочато надання підтримки Міжнародній

допомога”

кризовій групі

- Прем’єра стрічки “Назви своє ім’я”

2004

- Початок надання підтримки Фонду Amicus Europae

- Розпочато ініціативи Віктора Пінчука
щодо сучасного мистецтва
- Створення "Ялтинської європейської стратегії"

- Початок надання підтримки Інституту Брукінгза
- Початок надання підтримки Інституту Петерсена

2007
- Офіційна участь України у Венеціанській Біенале
- Початок надання підтримки фонду Open Ukraine
- Початок надання підтримки програмі отця Дебуа

ЗInметою
дитячої
смертності
order зменшення
to curb infant
mortality
rate inвUkraine,
Україні
по всійa території
ми створюємо
we develop
network країни
of neonatal
centers
мережу
неонатальних
центрів,
обладнані
throughout
the country,
with які
state-of-the-art
найсучаснішим
медичним
устаткуванням,
і в яких
medical equipment
and well
trained medical
працюють
workers. високоосвічені медичні працівники.

За даними ООН, показник дитячої

з підключенням до мережі Інтернет,

Згідно з даними лікарів за цей період

смертності (кількість смертей на

аби надати медпрацівникам

пройшли лікування більше

1000 живонароджених) в Україні

доступ до останньої інформації

33 тис. новонароджених,

становить 19,7 порівняно із

у галузі неонатології.

і 1160 малюків було врятовано

показником 5-6 у США

Ці заходи дозволяють зменшити

завдяки програмі ”Колиски надії”.

та Західній Європі.

дитячу смертність і, таким чином,

У рамках цього проекту

Дитяча смерть – це драма

сприяють поліпшенню демографічної

ми співпрацюємо із кількома

для родини, яка втрачає дитину.

ситуації в Україні. У 2006-2007 рр.

партнерами, включаючи Фонд

Це також величезна загроза

було відкрито 12 центрів ”Колиски

допомоги і розвитку ”Діти Чорнобиля”.

подальшому розвитку країни,

надії” (у Чернігові, Володимирці,

яка вже зіткнулася з різким

Полтаві, Дніпропетровську,

скороченням кількості мешканців

Києві, Луцьку, Чернівцях, Ізмаїлі,

та безпрецедентною проблемою

Бахчисараї, Сімферополі, Одесі

старіння населення.

та Донецьку).
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У червні 2006 року Фонд Віктора
Пінчука розпочав програму
”Колиски надії”, спрямовану

Андрійчук Роман

на розбудову мережі найсучасніших

Головний лікар Чернівецької обласної дитячої лікарні

неонатальних центрів по всій
країні. Такі центри Фонд забезпечує
найсучаснішим медичним
обладнанням, навчає лікарів
та медсестер новим технологіям
догляду за новонародженими. Фонд
також обладнує центри комп’ютерами

”У нашій лікарні програма ”Колиски надії”
кардинально змінила можливість догляду
за новонародженими: ми краще діагностуємо,
краще лікуємо та можемо уникнути подальших
ускладнень. Ми не тільки рятуємо більше
життів, ми поліпшуємо якість життя тих дітей,
яким надаємо допомогу”.

Цитата

Колиски надії

Охор о на з дор о в’я

центрів неонатології
відкрито у 2006-2007
роках

1160
новонароджених
врятовано за цей
самий період

ВІЛ/СНІД

Охор о на з дор о в’я

Ми співпрацюємо з Фондом Олени Франчук
АНТИСНІД з метою стримати розповсюдження
ВІЛ-інфекції в Україні. У 2006 році ми сформували
трьохсторонній союз із Фондом Клінтона та, роком
пізніше, об’єднали зусилля зі СНІД-фундацією Елтона
Джона та Фондом Олени Франчук АНТИСНІД.

українців щодо ВІЛ/СНІД. Витрати
на проведення таких кампаній
оцінюються на рівні 40 млн. доларів.
У 2006 році було розпочато спільну
програму Фонду Віктора Пінчука,
Фонду Олени Франчук АНТИСНІД
та Фонду Клінтона вартістю 2,5 млн.
долларів, метою якої є розширення
доступності лікування СНІДу
в Україні, підтримка можливості
проходження лабораторного
тестування та замісної терапії
для пацієнтів по всій країні.
У 2007 році Фонд Олени Франчук

АНТИСНІД з метою розширення
поінформованості населення
організував благодійний концерт
сера Елтона Джона, під час якого
на центральному майдані Києва
зібралося понад 200 тисяч людей.
Більше 4 млн. людей дивилися
концерт по телебаченню. Спільному
проекту СНІД-фонду Елтона Джона
та Фонду Олени Франчук АНТИСНІД
було надано грант розміром 2,5 млн.
дол. для поліпшення якості життя ВІЛпозитивних дітей в Україні та їх сімей.

Олександр Юрченко
Директор Київського міського центру СНІДу

”Кількість людей, що приходять до нашого
Центру СНІДу для тестування, подвоїлася
за перший тиждень після благодійного
концерту Елтона Джона. Без сумніву,
цей концерт був найважливішою подією
у боротьбі із ВІЛ/СНІДом в Україні у 2007 році”.

Цитата

Проблема поширення епідемії СНІДу
в Україні – найгостріша з усіх країн
Європи, оскільки 1,6% дорослого
населення — інфіковані. Окрім того,
ми маємо найбільші у Європі
показники зростання нових випадків
ВІЛ- інфікування (10% на рік).
Протягом останніх чотирьох років
Олена Франчук відіграє провідну
роль у боротьбі із ВІЛ/СНІДом
в Україні, допомагаючи збільшенню
поінформованості населення про
ВІЛ/СНІД через свій приватний фонд.
Фонд Олени Франчук АНТИСНІД –
це приватна українська фундація,
присвячена боротьбі з ВІЛ/СНІДом
в Україні. Цілі фундації полягають
у зменшенні розповсюдження
ВІЛ/СНІД шляхом інформування
та проведення просвітницьких
кампаній, надання підтримки людям,
що живуть з ВІЛ/СНІДом та втілюючи
в життя найкращий міжнародний
досвід стосовно цієї проблеми.
Фонд організовував найбільші
телевізійні кампанії з інформування

1,6 %
ВІЛ-інфикованих
серед дорослого
населення України

$2,5 млн.
грант СНІД - Фонду
Елтона Джона

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
для їх особистого розвитку як відповідальних
і соціально активних громадян.

Стипендіати відбираються щорічно
на відкритому всеукраїнському
конкурсі. Конкурс, із залученням
незалежних фахових експертів,
проводиться в три етапи, що дозволяє
оцінити навики самостійної наукової
роботи конкурсантів та їх особистісні
якості. Піклувальну раду програми
очолює пан Ярослав Яцків, академік
Національної академії наук України.
Кожен стипендіат Завтра.UA отримує
місячну стипендію у розмірі
120 доларів на місяць протягом року.
Це гарантує студенту поліпшені
умови проживання та дозволяє
зосередити зусилля на навчанні.
Програма надає студентам додаткові
можливості професійного
та особистого розвитку. Ми ініціюємо
спілкування між стипендіатами
з усієї України на регіональних
зустрічах та Інтернет-форумах.
Ми підтримуємо соціальні проекти

волонтерів, наприклад такі як —
допомога з благоустрою визначних
природних заповідників України
у Кам’янці-Подільському
та Переяславі-Хмельницькому.
У програмі беруть участь
32 українські університети.
У 2006 році ми відібрали 201
стипендіата програми Завтра.UA,
а у 2007 було обрано 316 нових

студентів. У цілому ми отримали
більше 1500 конкурсних робіт.
На церемонії присудження стипендій
у січні 2007 року серед почесних
гостей були присутні українськоамериканська астронавтка Хайдмарі
Стефанишин-Пайпер та бразильський
письменник Пауло Коельо.

Пауло Коельо
письменник

”Багато людей говорять про те, що екосистема
Землі потребує захисту, але ми часто забуваємо,
що все починається з задуму. І я радий, що цей
конкурс покликаний допомогти саме молоді.
Тому що вона визначатиме майбутнє людства”.

201
стипендіат 2006 р.

Цитата

Завтра.UA

О сві та

316
додаткових
стипендіатів у 2007 р.

32
університети-партнери

tv

Ми підтримуємо розбудову Київської школи економіки єдиного навчального закладу в Україні, що керується
міжнародними стандартами економіки, та сприяємо
перетворенню школи на повноцінний університет.
Нашою метою є виховання нового покоління економістів
світового рівня, які зуміють поліпшити економічний,
діловий та політичний клімат в Україні.

Київська школа економіки пропонує
визнану на міжнародному рівні
дворічну магістерську програму
денної форми навчання з виключно
англомовним викладанням.
У рамках програми викладають іноземні
та українські викладачі з західною
освітою, які мають значний досвід
дослідницької роботи.
Місія KSE має три складові:
•		Освітню (ступінь магістра)
•
Дослідницьку
•
Просвітницьку (публічні лекції).
У 2006-2007 році 90 студентів
стали випускниками дворічної
магістерської програми з економіки;
вийшло 11 публікацій викладачів
у найавторитетніших міжнародних
економічних журналах. Було організовано
4 публічні лекції, метою яких
є поширення інтелектуальних дискусій
в Україні поглядами міжнародних
лідерів та експертів, а також
стимулювання дебатів із проблем,
які постають перед Україною та світом.
Із лекціями виступали Френсіс Фукуяма
та лауреат Нобелівської премії
з економіки Роберт Енгл; Хайдмарі

Стефанишин-Пайпер, Джеймс
Вульфенсон та Колін Пауелл.
Київська школа економіки фінансується
міжнародним консорціумом донорів
та управляється згідно з міжнародними
стандартами. Її Раду директорів спільно
очолюють Андерс Аслунд, старший
науковий співробітник Інституту
міжнародної економіки Петерсена,
та Реґіна Ян, Виконавчий віце-директор
Фонду Євразія. Віктор Пінчук є почесним
Головою ради.
Київська школа економіки була
заснована у 2006 році Консорціумом
економічних досліджень та освіти (EERC)

та Фондом Віктора Пінчука, який
виділив 10 млн. дол. на підтримку
подальшого розвитку KSE.
Після отримання магістерського
ступеню випускники школи займаються
академічною кар’єрою та вступають
на престижні програми докторського
рівня у Західній Європі та Північній
Америці, або займають посади
економістів й аналітиків в українських
аналітичних центрах та урядових
структурах, чи працюють на приватні
компанії (інвестиційні та банківські,
консультаційні та аудиторські).

Євгенія Ярина
випускниця KSE з Молдови, нині працює в компанії
"Фенікс Капітал"

”Приймаючи рішення вступити до Київської школи
економіки, я була певна, що вчитися буде легко
та цікаво. Хоча було цікаво, та не було легко.
У KSE ми повинні були змагатися із найкращими
студентами із різних країн. Навчатися у KSE
насправді було непросто”.

Цитата

Київська школа економіки (KSE)
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$10 млн.
виділено на KSE

90
Студентів стали
випускниками у 20062007 році

Спільно з Інститутом Аспена (США),
та використовуючи його добре відому та найсучаснішу
методику, ми підтримуємо українських лідерів
у розвитку ідей, які базуються на загальнолюдських
цінностях, та ініціатив, спрямованих на поліпшення
життя оточуючих та країни в цілому.

Ініціатива ”Аспен-Україна” була
розпочата у 2006 році з метою
допомогти перспективним
українським лідерам перерости
в інтелектуальну еліту, готову
присвятити себе проблемам
суспільного життя.
У 2006-2007 роках ми надали
стипендії 9 українським лідерам
для участі в Аспенівському семінарі
”Відповідальне лідерство” у США.
Ці учасники відіграли провідну
роль у залученні ширшої аудиторії
при підготовці першого семінару
”Відповідальне лідерство”
в Україні у 2008 р.
Майже 60 років Аспенівський семінар
змушує лідерів критичніше та глибше
замислюватися над ідеями щодо
суспільного устрою. Аспенівський
метод текстового діалогу пропонує
учасникам нейтральний форум
для розмірковування над вічними
людськими цінностями, пошуку
спільної мови та культивування
кращого розуміння сутності людини.

Кожен семінар збирає групу
з 15-20 лідерів для жвавих
та інтенсивних дискусій, якими
керують кваліфіковані модератори.
Випускники семінару кажуть,
що із закінченням курсу вони
виходять сповнені натхнення і часто
з настільки зміненим поглядом
на життя, що по-новому планують
власне майбутнє.

Інститут Аспена – це міжнародна
неприбуткова організація. Протягом
останніх 60 років його заходи
відвідували президенти, державні
діячі, дипломати, судді, посли,
нобелівські лауреати. Ці заходи
допомогли їм збагатитися знаннями
про творче та стратегічне вирішення
проблем суспільства.

Анатоль Клепацький
”Голден Гейт Бізнес”, керівний директор

”Семінар для керівників ”Відповідальне лідерство”
був дуже плідним, він дав мені неочікуваний
досвід, як у моральному, так і в емоційному плані.
Він допоміг мені краще розуміти та поважати
різноманітність точок зору”.

Цитата

Ініціатива «Аспен-Україна»
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PinchukArtCentre – найбільший
та найдинамічніший приватний мистецький
центр у Центральній та Східній Європі.
Його завдання – сприяти художній просвіті,
розвивати та вчити цінувати мистецтво в Україні.

Ми переконані, що сучасне мистецтво
та його розуміння може сприяти
модернізації суспільства. Ми хочемо
показати людям нові ідеї, концепції
та емоції і допомогти їм навчитися
реагувати на виклики з відкритим
серцем та розумом.
З моменту свого відкриття
у вересні 2006 р. до грудня
2007 р. PinchukArtCentre провів
5 виставок та прийняв більше
260 тисяч відвідувачів. П’ята виставка
REFLECTION була названа журналом
”Кореспондент” шостою найбільш
відвідуваною подією в Україні за всі
роки незалежності. PinchukArtCentre
відкритий для відвідувачів щодня
з 12 до 21 години, крім понеділка.
Вхід безкоштовний. Твори,
що експонуються, належать
або до постійної приватної колекції,
або привезені для тимчасової
виставки в рамках міжнародного
обміну. Ми презентуємо роботи,
виконані найкращими світовими
та українськими митцями, такими
як Сергій Братков, Ілля Чічкан, Ентоні

Гормлі, Андреас Ґурскі, Деміен Хьорст,
Джефф Кунс, Сара Моріс, Вік Муніс,
Такаші Муракамі, Арсен Савадов,
Сем Тейлор-Вуд, Олег Тістол, Василь
Цаголов, Петро Укланські та інших.
PinchukArtCentre сприяє мистецькій
освіті, діалогу та обміну. За 15 місяців
митцями і мистецтвознавцями
з України та всього світу було
проведено 14 майстер-класів.
PinchukArtCentre офіційно
представляв Україну
на 52-й Венеціанській Бієнале влітку

2007 року з виставкою ”Поема
про внутрішнє море”. Італійський
Віце-прем’єр міністр та Міністр
культури Франческо Рутеллі назвав
український павільйон однією із трьох
найвизначніших подій Венеціанської
Біенале 2007.

260 000
Джефф Кунс
сучасний художник

”Мені здається, що це чудовий простір, і роботи
тут виставлені таким чином, що глядачі і твори
взаємодіють між собою. Тому що мистецтво –
це те, що відбувається в душі споглядача.
Це не те, що ти бачиш на стінах,
а те, що відбувається в душі споглядача”.

Цитата

PinchukArtCentre

Культ ур а

відвідувачів з вересня
2006 по грудень
2007 року

0 грн.
вхід вільний

PinchukArtCentre

Культ ур а

НОВИЙ ПРОСТІР
16 вересня 2006 р. – 16 грудня 2007 р.
На виставці демонструвалися роботи
українських та іноземних митців.
Художники: Сергій Братков, Ксав’єр
Вейян, Олександр Гнилицький, Ілля
Чічкан, Субод Гупта, Володимир
Кожухар, Олег Кулік, Борис
Михайлов, Сара Морріс, Карстен
Ніколаі, Філіп Паррено, Навін
Раванчайкул, Томас Руфф, Арсен
Савадов, Чарльз Сандісон, Олег
Тістол, Юн Нгуєн-Хацушина, Карстен
Холлер, Василь Цаголов, Олафур
Еліассон, ”Інститут нестійких думок”
(Олександр Гнилицький та Леся Заяць).
Відвідувачі: близько 35 тис. людей.
GENERATIONS.UsA
19 січня – 20 березня 2007 р.
На виставці був представлений діалог
між творами молодих українських (UA)
та американських (USA) митців.
Художники: Dzine, Faile, Kozyndan,
Shepard Fairey, Naomi Fisher, Ryan
McGinness, Ed Tampleton, Swoon,
Станіслав Волязловський, Ксенія
Гнилицька та Лада Наконечна, Микита
Кадан, Жанна Кадирова, Володимир
Кузнєцов, Олена Полященко, Микола
Рідний, Бела Логачева, Олександр
Семенов, Олеся Хоменко, Маша
Шубіна.
Відвідувачі: близько 40 тис. людей.

Вік Муніс: ЕКСПЕРТИЗА
14 квітня – 20 травня 2007 р.
Ця виставка була найбільшою
монографією бразильського
фотографа та митця Віка Муніса.
Відвідувачі: близько 25 тис. людей.
ОКО ПІДСВІДОМОСТІ
16 червня – 12 серпня 2007 р.
На виставці було представлено 150
вибраних сучасних фотографій
з колекції сера Елтона Джона.
Його колекція вважається однією
з найкращих фото-колекцій світу.
Художники: 24 сучасні фотографи,
включаючи таких славетних, як Девід
ЛяШапель, Нан Голдін, Чан Хуан,
Сем Тейлор-Вуд, Рінека Дійкстра,
Лоретта Люкс, Рууд Ван Емпель,
Хіроші Сугімото та інші.
Відвідувачі: близько 45 тис. людей.

REFLECTION
6 жовтня 2007 р. — 24 лютого 2008 р.
На виставці експонувалися найновіші
надбання з колекції Віктора Пінчука.
Це була найуспішніша виставка
сучасного мистецтва з усіх раніше
організованих в Україні та Східній
Європі.
Художники: Деміен Хьорст, Джефф
Кунс, Ентоні Гормлі, Андреас Ґурські,
Пітер Дойг, Марк Квінн, Крістіан
Марклей, Такаші Муракамі, Сара
Моріс, Габріель Орозко, Сем ТейлорВуд, Петро Укланські, Ричард Філіпс,
а також Сергій Братков, Олег Кулік,
Арсен Савадов, Олег Тістол, Василь
Цаголов, Ілля Чічкан та «Сині Носи».
Відвідувачі: близько 150 тис. людей
станом на 31 грудня 2007.

Сергій Семенов
Редактор розділу ”Культура”, журнал ”Експерт”

”Вперше в Україні мешканці та гості Києва отримали
можливість насолоджуватись сучасним мистецтвом,
завдяки запуску проекту PinchukArtCentre. Значну
частину свого вільного часу молоді люди стали
присвячувати мистецтву, крім дискотек та кінотеатрів,
і стали постійними гостями арт-центру. Це приємно
здивувало співробітників галереї”.

Цитата

ВИСТАВКИ

З метою побудови більш толерантного суспільства
в Україні та світі Фонд Віктора Пінчука підтримав
створення і рекламну кампанію фільму ”Назви
своє ім’я” про Голокост в Україні, спів-продюсерами
якого виступили Стівен Спілберг та Віктор Пінчук.
Ми також скористалися цим фільмом для розробки
освітньої програми для шкільних вчителів України.

У 2005-2006 роках Стівен Спілберг
та Віктор Пінчук спільно виступили
продюсерами документального
фільму ”Назви своє ім’я” про Голокост
в Україні. Фільм, знятий режисером
Сергієм Буковським, ґрунтується
на свідченнях людей, які пережили
Голокост, та тих, хто рятував євреїв
від знищення нацистами. Ці свідчення
належать Інституту Фонду Шоа, вони
були записані в Україні, Європі
та по всьому світові у 1990-х
з ініціативи Стівена Спілберга.
У жовтні 2006 року Фонд Віктора
Пінчука організував прем’єрний
показ фільму у Києві, який відбувся
за участі пана Спілберга, жертв
Голокосту, яким пощастило вижити,
та 2000 представників громадської,
культурної та політичної еліти
України, а також журналістів.
Присутність Стівена Спілберга
та його заява про українське

та єврейське походження стали
вагомими факторами для того,
щоб ще раз наголосити
про важливість толерантних відносин
у суспільстві. За підтримки Фонду
відбувся показ фільму у багатьох
кінотеатрах та школах України.
По телебаченню фільм подивилися
близько 700 тисяч глядачів.

У партнерстві з Інститутом Фонду
Шоа на основі фільму нами було
розроблено спеціальну
освітню програму. Вона мала
на меті допомогти вчителям історії
ефективніше викладати тему
Голокосту та навчати школярів
толерантності.

Стівен Спілберг
“Я вірю, що розповіді тих, хто пережив Голокост,
можуть змінити світ. Вони вже змінюють світ. […]
Гадаю, ми можемо поширювати толерантність
за допомогою таких фільмів як ”Назви своє ім’я”.

Цитата

“Назви своє ім’я”

Пр ав а людини та тол ер ан т ніс т ь

700 000
глядачів подивилися
фільм по телебаченню

З метою сприяння толерантності ми підтримуємо
видатну роботу отця Патріка Дебуа, французького
католицького священика, який розшукує масові
захоронення Голокосту в Україні.

Фонд Віктора Пінчука є українським

вбивств ще в дитинстві і ніколи

кому доручали виконувати накази

партнером отця Патріка Дебуа,

не розповідали про пережиті жахи.

нацистів.

підтримуючи роботу його організації

Від одного села до іншого, свідки

За своє дослідження Голокосту

”Яхад-ін-Унум”. Фонд Віктора Пінчука

допомогли отцю Дебуа віднайти

в Україні у червні 2008 року отець

допоміг в організації першого

понад 800 (із прогнозованих 2000)

Дебуа отримав звання кавалера

в історії міжнародного симпозіуму,

масових захоронень, про більшість

Почесного Легіону та нагороду

присвяченого темі Голокосту в Україні,

з яких раніше було невідомо.

від Президента Ніколя Саркозі.

який був проведений з ініціативи отця

отець Дебуа (Патрік Справедливий,

Дебуа у Сорбонні (Франція) у жовтні

як називають його люди), ніколи

2007 року. Фонд також організував

не вказує і ніколи не судить тих,

участь українських дослідників.
Отець Патрік Дебуа, скромний

1,5 млн.

римо-католицький священик
із Франції, користуючись не більше
ніж впливовістю свого пасторського
комірця, порушив мовчання довкола
маловідомої сторінки Голокосту, коли
за період з 1941 до 1944 року нацисти
знищили півтора мільйона євреїв

Ніколя Саркозі

в Україні. На відміну від Західної

Президент Франції

та Центральної Європи, де Голокост
досить добре задокументований,
страшні події в Україні приховувалися спочатку нацистами, а потім
радянською владою. Протягом
чотирьох років отець Дебуа опитав
більше 700 людей, які стали свідками

”Патрік Дебуа є символом двох братських релігій,
які ігнорували або навіть ненавиділи одна одну ненавиділи аж до бажання однієї знищити
іншу- і які сьогодні об’єдналися заради спільної
боротьби: боротьби проти варварства, проти
ненависті, проти безглуздя у боротьбі за життя,
за цивілізацію, за людство”.

Цитата

Ініціатива отця Дебуа

Пр ав а людини та тол ер ан т ніс т ь

євреїв знищено
нацистами в Україні
під час Другої Світової
війни

800
масових захоронень
були віднайдені отцем
Дебуа

У співпраці з Інститутом Відкритого Суспільства
та Міжнародним фондом ”Відродження”
ми надаємо підтримку юридичним клінікам
та проектам з правової допомоги. Наша мета —
сприяння рівноправному доступу до правосуддя
для всіх українських громадян, забезпечення
верховенства права та захист прав людини.

Юридичні клініки
За допомоги проекту була створена
мережа з 37 юридичних клінік
у 21 регіоні України. Юридичні клініки,
де студенти правничих навчальних
закладів надають юридичні послуги
населенню, були організовані з метою
охопити два основні напрямки:
освітній та юридичний, надаючи
правові послуги тим, хто їх потребує,
проте не здатен оплатити. Створення
таких юридичних клінік надзвичайно
важливе для України, адже правовій
освіті безнадійно бракує практичних
навичок, а більшість українців
не можуть собі дозволити послуги
приватного адвоката. Щороку більше
15,5 тисяч громадян отримують
консультації у юридичних клініках,
а більш ніж 700 студентів-юристів
знайомляться із юридичною практикою,
консультуючи громадян, готуючи
юридичні документи та представляючи
інтереси клієнтів у судах.

Правова допомога
Цей проект був розпочатий у 2007 році
і надає можливість обвинуваченим
у кримінальних справах користуватись
безкоштовним адвокатським
захистом, а саме - можливість
викликати державного адвоката
до початку допиту в міліції;
можливість відхилити допомогу
державного адвоката тільки

у його/її присутності;
повідомляти державних адвокатів
про кожен випадок затримання.
Ця ініціатива була втілена у трьох
регіонах України: на Сході (Харків),
у Центрі (Біла Церква)
та на Заході (Хмельницький).

37
юридичних клінік
по всій Україні

Вікторія З.
Одеса

”Проконсультувавшись у юридичній клініці
я змогла отримати дозвіл у міській адміністрації
на будівництво невеликого магазину. Дякуючи
безкоштовній та професійній пораді, я змогла
відкрити свою справу і маю змогу заробити собі
на життя”.

Цитата

Юридичні клініки/Правова допомога

Пр ав а людини та тол ер ан т ніс т ь

15 500
громадян на рік
отримують
консультації
у юридичних клініках
України

Впродовж останніх п’ятнадцяти років Віктор Пінчук
запроваджує благодійні проекти як у Дніпропетровську –
своєму рідному місті, так і в українській єврейській
громаді. Фонд Віктора Пінчука продовжує надавати
підтримку декільком проектам, спрямованим
на допомогу місцевим громадам.

Фонд Віктора Пінчука був однією
з перших організацій, що надала
допомогу постраждалим внаслідок
вибуху газу в Дніпропетровську
13 жовтня 2007 року. Вибух
у десятиповерховому будинку
забрав життя 23 осіб, п’ятеро з яких –
діти. 431 особа, що постраждала
внаслідок цієї трагедії, отримала
благодійну допомогу від Фонду.
Ми забезпечили людей грошами
та медикаментозними засобами,
а також закупили устаткування,
необхідне для лікування
та післяопераційної реабілітації
постраждалих.
Крім того, Фонд Віктора Пінчука
допомагає місцевій православній
громаді Дніпропетровська
збудувати церковний комплекс.
У Північному районі міста немає
свого православного храму, і значна
відстань до культових споруд
Дніпропетровського єпископату
є наболілою проблемою віруючих
місцевої православної громади.
У 2006 році був споруджений,

і відкрив свої двері для віруючих,
нижній храм праведних Іоахіма
та Анни, триває зведення споруд для
недільної парафіяльної школи.
Фонд є головним спонсором
дніпропетровської єврейської
громади, однієї з найбільших
в Україні. Серед численних ініціатив
існує декілька програм, спрямованих
на підтримку місцевих єврейських
освітніх закладів.
Фонд також підтримує декілька
проектів, орієнтованих

на культурне та духовне відродження
єврейських громад по всій Україні.
Ми організовуємо благодійні суботні
обіди у 31 громадському центрі
України за участю 4 тисяч людей.
Ми забезпечуємо єврейські школи
навчальними посібниками
та матеріалами. Сироти та діти
з незаможних родин отримують гарячі
обіди та одяг, а також фінансову
допомогу для організації літнього
відпочинку.

Віктор Бондар
керівник Дніпропетровської обласної адміністрації

”Вибух на вулиці Мандриківській став трагедією
загальнонаціонального масштабу. Допомога
приватних благодійних організацій, зокрема
Фонду Віктора Пінчука, сприяла вирішенню
найважливіших проблем впродовж перших тижнів
після трагедії: надати допомогу людям, що були
шоковані загибеллю своїх родичів, друзів та сусідів,
а також значно підтримала наші зусилля з мінімізації
соціальних наслідків цієї катастрофи”.

Цитата

Місцеві громади

Місце ві г р о ма ди

6,8 млн.
грн. склали
благодійні пожертви
постраждалим
внаслідок вибуху газу

4 000
осіб користуються
суботніми обідами
щотижня

Ми підтримуємо YES – Ялтинську європейську
стратегію – міжнародну організацію, робота якої сприяє
прискоренню процесів щодо приєднання України до
Європейського Союзу. Щорічний самміт YES в Ялті став
основним форумом високого рівня для представників
ЄС та України з метою обговорення й надання
політичних рекомендацій щодо інтеграційних кроків.

У червні 2004 року Віктор Пінчук
запросив до Ялти близько 30 лідерів
європейських країн для обговорення
майбутнього України та ЄС. Під час
конференції учасники запропонували
об’єднати зусилля і створити спільний
проект для підтримки приєднання
України до ЄС. Так з’явилася
Ялтинська європейська стратегія –
YES (www.yes-ukraine.org).
YES – це міжнародна мережа,
метою якої є сприяння розвитку
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 ключових
питань та надання рекомендацій
стосовно майбутнього Європи та
України. YES використовує свою роль
форуму вищого рівня для ведення
гучної кампанії в Україні та ЄС щодо
перспективи членства України в
Євросоюзі.

Керує YES міжнародне правління, яке
збирається 3-4 рази на рік: Стефен
Байєрс (голова), Маріо Давід, Стефан
Фукс, Александр Квасьнєвський,
Віктор Пінчук, Александр Рар,
Жан-П’єр Сальтьель, Марек Сівец.

Хосе Мануель Баррозу
Президент Європейської Комісії.

” YES відіграє важливу роль у сприянні
взаєморозумінню”.

2020
рік запропонований
YES для вступу
України до ЄС.
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55 %
європейців
підтримали б ідею
приєднання України
до ЄС, якби вона
виконала всі необхідні
умови.

У 2006-2007 роках, YES провела
кілька заходів найвищого рівня:
•	Третій та четвертий щорічні
самміти у Ялті за участю, в тому числі,
Вільяма Клінтона, Герхарда Шредера,
Домініка Стросс-Кана та Віктора
Ющенка. Цей дводенний захід
у Ялті зібрав близько 150 найвищих
керівників. На третьому щорічному
самміті у Ялті YES презентувала свій
”Порядок денний 2020” – першу
комплексну стратегію та план дій для
приєднання України до ЄС. ”Порядок
денний 2020” став визнаною точкою
відліку для відносин між ЄС
та Україною.
•
Кілька ознайомчих зустрічей
з Європейськими Комісарами:
Бенітою Ферреро Вальднер
(травень 2006 року), Оллі Реном
(листопад 2006 року) та Петером
Мандельсоном (листопад 2007 року).
•	Зустрічі з Президентом України
Віктором Ющенком (жовтень 2006
року) та Прем’єр-міністром Віктором
Януковичем (лютий 2007 року) для
презентації «Порядку денного 2020»
та обговорення майбутнього відносин
між ЄС та Україною.
•
Дві значні міжнародні
конференції у Берліні у квітні
2006 року та у лютому 2007 року.
На останній з них було зібрано
400 учасників на чолі з Прем’єрМіністром України Віктором
Януковичем та колишнім
Президентом Польщі і членом
Правління YES Александром
Квасьнєвським.

•	Загальноєвропейське опитування
у січні 2007 року, яке показало,
що 61 відсоток європейців вважають,
що ЄС повинен зайняти активнішу
позицію щодо України. 55% опитаних
сказали, що вони підтримали б ідею
приєднання України до ЄС, якби
вона виконала всі необхідні умови.
Особливо високою була підтримка
серед молодих європейців (63%).
•	Три конференції-дебати
Александра Кваснєвського у Львові,
Дніпропетровську та Донецьку
у березні 2007 року за участю близько
1300 студентів, членів наукових
співтовариств, представників місцевої
влади, активістів громадянського
суспільства та журналістів.
•
Організація Дня Європи у червні
2007 року спільно з Представництвом
Європейської Комісії в Україні.

•
Літній університет YES у вересні
2007 року. Він був створений для
того, щоб виявити, навчити
та залучити до сучасних політичних
процесів молодих європейських
лідерів наступного покоління,
та створити спільноту освічених
майбутніх політиків з гарними
зв’язками як в Україні, так
і в країнах-членах ЄС. Виступили:
Президент України Віктор Ющенко,
Президент Ради Європи Луїс Амадо
та Європейський Комісар Меглена
Кунева, та інші.

Александр Квасьнєвський
”Я приєднався до ради правління YES у 2006 році
тому, що я був надзвичайно вражений роботою,
виконаною цією організацією. Всього за декілька
років YES перетворилася на співтовариство
найвищого рівня для проведення відкритих
диспутів стосовно майбутнього України та ЄС”.
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членів Правління
YES: Стефен Байєрс
(голова), Маріо
Давід, Стефан
Фукс, Александр
Квасьнєвський, Віктор
Пінчук, Александр
Рар, Жан-П’єр
Сальтьель, Марек
Сівец.

45,6 %
українського імпорту
припадає на 27 країнчленів ЄС

Кожного року, з нагоди щорічного Всесвітнього
економічного форуму, ми організовуємо в Давосі
українську ланч-конференцію, з метою популяризації
країни серед міжнародної еліти та сприяння розумінню
її політичного та інвестиційного клімату.

Український ланч у Давосі
є найвидатнішим щорічним
міжнародним зібранням
за межами України, де світова еліта
пізнає та обговорює політичні
та економічні труднощі України
та її інвестиційний клімат.
У 2004 році корпорація ”Інтерпайп”
стала першим українським
корпоративним членом Всесвітнього
економічного форуму. З цієї нагоди
Віктор Пінчук, засновник ”Інтерпайпу”,
організував у січні 2005 року Перший
український ланч в Давосі
для обговорення політичної
та економічної ситуації в Україні.
Близько 40 учасників з різних країн
дискутували з вищими українськими
політичними лідерами (включаючи
майбутнього заступника прем'єрміністра, майбутнього міністра
оборони та колишнього міністра
фінансів ) від більшості та від опозиції.
Метою заходу було встановити зв’язки
між Україною та рештою світу.
У 2006 році Другий український
ланч у Давосі зосередився на питанні
інвестиційного клімату в Україні.
Головними доповідачами стали Жан
Лем'єр, президент ЄБРР, Арсеній Яценюк,

що на той час обіймав посаду Міністра
економіки та президент Польщі
Александр Квасьнєвський.
На заході були присутні понад
100 лідерів вищого рівня.
У 2007 році близько 400 осіб узяли
участь у Третьому українському
ланчі у Давосі під назвою ”Куди йде
Україна?”. Президент Клінтон надіслав
учасникам конференції своє відеозвернення. Головними доповідачами

були: Президент Латвії Вайра
Віке-Фрейберга, Президент Польщі
Александр Квасьнєвський, Прем’єрміністр України Віктор Янукович,
Європейський Комісар у справах
розширення Оллі Рен, Міністр
закордонних справ України Арсеній
Яценюк, Джордж Сорос, Андрій Костін
від Внєшторгбанку Росії, та колишній
Міністр фінансів Франції Домінік
Стросс-Кан.

Домінік Стросс-Кан
Голова Міжнародного валютного фонду

”Український ланч у Давосі – успішний приклад
пропаганди країни серед світових лідерів”.
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40
учасників у 2005 році

400
учасників у 2007 році

Ми підтримуємо діяльність Фонду Open Ukraine
з метою підняття міжнародного авторитету
України та підтримки публічної дипломатії.

Open Ukraine – приватний
позапартійний благодійний фонд,
заснований Арсенієм Яценюком
у 2007 році. Фонд Віктора Пінчука
був головним донором Фонду Open
Ukraine у 2007 році. Ми надали свою
фінансову підтримку трьом ключовим
проектам:
Щорічний Київський
форум з безпеки
Цей форум є провідним міжнародним
проектом у Чорноморському регіоні
для обговорення шляхів вирішення
ключових проблем європейської
безпеки, таких як регіональні
конфлікти, енергетична безпека,
незаконна міграція, біженці,
тероризм, поширення ядерної зброї
та торгівля людьми. 14-15 листопада
2007 року понад 300 учасників
з усього світу взяли участь у відкритті
Першого Київського форуму
з безпеки “Врегулювання заморожених
конфліктів у контексті безпеки
та стабільності у Чорноморському
регіоні”.

Дипломатичний клуб
Дипломатичний клуб є спільним
проектом Фонду Open Ukraine
та Фонду Віктора Пінчука.
Це неформальний форум з питань
зовнішньої політики, що допомагає
українським лідерам краще зрозуміти
світові процеси та сформувати
зовнішньополітичні альтернативи.
Дипломатичний клуб був заснований
у грудні 2007 року.
Міграція сьогодні
“Міграція сьогодні” – програма,
спрямована на пошук відповідей
на виклики трудової міграції
у глобалізованому світі і створення
системи підтримки українських

трудових мігрантів. Фонд Open
Ukraine надав підтримку з відкриття
безкоштовної гарячої інформаційної
лінії при Міністерстві закордонних
справ України. З червня 2007 року
понад 67 тисяч українців отримали
інформацію щодо виїзду за кордон,
легалізації документів та візових
процедур через цей довідковий
центр. Спільно зі Світовим банком,
Міжнародною організацією з питань
міграції та Державним комітетом
статистики, Фонд Open Ukraine
розпочав загальнонаціональну
програму зі збору точних
статистичних даних щодо
трудової міграції.

Ольга B.
користувач контакт-центру з питань виїзду за кордон

”Оператор центру прийому дзвінків вразила мене
своїм вмінням слухати та готовністю допомогти,
надавши конкретні та стислі рекомендації.
Я очікувала на бюрократичний підхід і була
приємно вражена розумінням та людяним
ставленням”.
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3 млн.
осіб – приблизна
кількість українських
трудових мігрантів,
що працюють
за кордоном

67 000
українців отримали
інформацію з питань
виїзду за кордон,
легалізації документів
та візових процедур.
у інформаційному
центрі

300
учасників на Першому
Київському форумі
з питань безпеки

Ми підтримуємо Фонд Amicus Europae, очолюваний
Александром Квасьнєвським, та його програму
розширення Європи та політики добросусідства
для сприяння європейському майбутньому України.

Президент Квасьнєвський
є найбільшим політичним
прибічником європейських
прагнень України. У кінці свого
президентського терміну пан
Квасьнєвський створив Фонд Amicus
Europae для сприяння динамічній
політиці добросусідства
та подальшому розширенню ЄС.
У 2006-2007 роках завдяки підтримці
Фонду Віктора Пінчука Фонд
Amicus Europae організував низку
міжнародних заходів, які забезпечили
майданчик для обговорення
та обміну прогресивними ідеями
щодо Нової політики добросусідства,
фокусуючи увагу на Україні.
У Варшаві було організовано дві
міжнародні конференції,
що охоплювали стратегії політичного
та економічного співробітництва
між розширеним ЄС та державамисусідами. Перша конференція,
названа “Приймаючи виклик.
Прагнення нової європейської
політики добросусідства”, відбулася
4 грудня 2006 року. Друга конференція –
“Побудова відносин майбутнього.
Європейський Союз та проблеми

прямого сусідства” – відбулася
12 червня 2007 року і стала місцем
старту Проекту прямого сусідства
Александра Квасьнєвського. Обидві
конференції зібрали разом польських
та міжнародних експертів і політиків.
Серед доповідачів були такі особи
як колишні Президенти Чеської,
Словацької та Румунської республік
(Вацлав Гавел, Рудольф Шустер
та Іон Ілієску), заступник міністра
закордонних справ Литви
та група інших визнаних
міжнародних доповідачів.

23-28 вересня 2007 року Фонд
Amicus Europae організував Літню
академію Александра Квасьнєвського
з європейської інтеграції. У ній взяли
участь понад 30 молодих лідерів
з 14 країн Центральної та Східної
Європи. Під час обговорення
особлива увага приділялася
питанню подальшого розширення ЄС.

Вацлав Гавел
”Робота, виконана Фондом Александра
Квасьнєвського - Amicus Europae, є визначною.
Вона робить вагомий внесок у становлення
конструктивного та позитивного діалогу між
Європейським Союзом та Україною щодо
її європейської перспективи”.
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Ми підтримуємо проект “Кордони Європи” Інституту
Брукінгза. В рамках проекту здійснюється аналіз
нагальних проблем щодо розширення Європейського
Союзу. Нашою метою є надання достовірних
відомостей експертам та політичним керівникам
для пропагування ідеї приєднання України до ЄС.

Інститут Брукінгза є найстарішим
науково-дослідницьким центром у США
та у всьому світі. Він має надзвичайний
вплив на обговорення зовнішньої
політики як у Вашингтоні, так і в Європі.
Саме тому Фонд Віктора Пінчука вирішив
стати партнером Інституту Брукінгза
для просування на Заході ідеї
розширення ЄС.
Завдяки інноваційним дослідженням,
політичним рекомендаціям,
що дають підстави для дій, та ефективній
пропаганді, проект „Кордони Європи”
допомагає політичним керівникам
та зацікавленим особам краще зрозуміти
труднощі на шляху до стабільності,
розвитку та інтеграції для кандидатів
на членство у ЄС. Це розуміння дає змогу
керівництву США та європейських країн
розробити кращі, більш інформовані
та послідовні стратегії для сприяння
політичним та економічним реформам
у „прикордонних” державах.
У 2006-2007 роках два регіональних
семінари високого рівня зібрали разом
вибрану групу з вищих політичних
керівників, впливових осіб регіону
та видатних експертів з питань

зовнішньої політики, для того,
щоб залучити їх до цільової дискусії
з ключових регіональних питань, а також
для того, щоб визначити можливості
та способи об’єднання націй на шляху
до змін європейських структур.
Під час цих засідань учасники
з США, Європейського Союзу, НАТО,
Росії, та ”прикордонних” держав
також дали оцінку політиці, яку веде
Захід, і розглянули підходи, до яких
може вдатися спільнота по той бік
Атлантичного океану для вирішення
неврегульованих регіональних питань
та просування вперед процесу
стабілізації та інтеграції.

У 2006 році семінар у Стамбулі
відвідали, у тому числі, колишній Міністр
закордонних справ Німеччини Йошка
Фішер, Президент Інституту Брукінгза
Строб Толбот, Радник Президента Грузії
Іраклій Аласанія, Ахмет Давутоглу
з Канцелярії Прем’єр-міністра
Туреччини.
У 2007 році на семінарі у Белграді
були присутні Майкл Лі, Генеральний
директор з питань розширення
у Європейській Комісії; Младен Іванич,
колишній Міністр закордонних справ
Боснії та Герцеговини; Весна Пусич,
голова Хорватської народної партії.

Карлос Паскуаль
Віце-президент Інституту Брукінгза, колишній
посол США в Україні

”Програма Інституту Брукінгза ”Кордони Європи”
зробила багато для напрацювання концепцій
побудови єдиної та незалежної Європи
і забезпечила їм важливу роль у ході політичних
дискусій у Вашингтоні та в усіх європейських
країнах”.

Цитата

Інститут Брукінгза

Ук р аїна в сві т і

Ми підтримуємо ”Східноєвропейську та українську
програму” Інституту міжнародної економіки
Петерсена 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
Петерсена розпочав у 2006 році свою
“Східноєвропейську та українську
програму” з метою поширення
інформації серед політичної, соціальної
та ділової міжнародної еліти
про економічні труднощі в Україні.
Відповідно до міжнародних оцінок,
Інститут міжнародної економіки
Петерсена є найкращим економічним
науково-дослідницьким центром
Америки. Його керівником є Фред
Бергстен, найбільш цитований
економіст науково-дослідницького
центру у світі.
У 2006-2007 роках у рамках
“Східноєвропейської та української
програми”, Андерс Ослунд, старший
науковий співробітник Інституту
Петерсена, написав три 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), „Європа після розширення”
(Europe after Enlargement)
та „Виклики глобалізації”

(Challenges of Globalization).
Інститут міжнародної економіки
Петерсена (раніше Інститут
з міжнародної економіки) є приватною,
некомерційною науково-дослідною
установою, що займається вивченням
міжнародної економічної політики.
З 1981 року інститут надає вчасний
та об’єктивний аналіз та конкретні
рішення для низки міжнародних
економічних проблем: реформа
Міжнародного валютного фонду
(МВФ), перехід на міжнародні
банківські стандарти, системи обміну
валют у країнах Великої сімки та країнах
з перехідною економікою, політика
по відношенню до долара, євро

та інших важливих валют та реагування
на боргові та валютні кризи.
Персонал інституту становить близько
50 осіб, в тому числі понад
20 експертів, котрі визнані однією
з провідних груп економістів у світі.
В середньому інститут готує одну-дві
публікації на місяць, а також одну чи
більше аналітичних записок та робочих
документів, майже щотижня проводить
зібрання, семінари або конференції для
обговорення актуальних міжнародних
економічних питань. Сайт організації
в середньому відвідує близько
243 тисяч користувачів та нараховує
понад 450 тисяч переглядів сторінок
на місяць.

Девід Весел
Wall Street Journal

”Одна річ, яка завжди мене вражала [в Інституті]–
це те, що тільки-но ти усвідомлюєш важливість
предмету, у них вже готується до видання книга
на цю тему”.

Цитата

Інститут Петерсена

Ук р аїна в сві т і

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

З 2003 року Віктор Пінчук був одним
з головних сподвижників Міжнародної
кризової групи, особливо цікавлячись
питаннями запобігання конфліктів
у регіонах, безпосередньо наближених
до України (Придністровський регіон,
Південний Кавказ).
Міжнародна кризова група зараз
є загальновизнаним провідним,
незалежним та об’єктивним джерелом
аналізу та порад з питань запобігання
та уладнання небезпечних конфліктів
для урядів та міжурядових органів,
таких як Організація Об’єднаних Націй,
Європейський Союз та Світовий банк.
Група була заснована у 1995 році
як міжнародна неурядова організація
за ініціативою групи осіб, яких
засмутила неспроможність міжнародної
громадськості передбачити
та ефективно зреагувати на трагедії
початку 90-х років минулого сторіччя
у Сомалі, Руанді та Боснії.
На початку свого існування Кризова
група була невеликою, та впродовж
кількох останніх років вона швидко
зросла. На сьогоднішній день близько
135 працівників у різних куточках світу
зайняті в ній повний робочий день,
представляючи 48 національностей
та говорячи 53 різними мовами.
До того ж, у будь-який момент можуть

бути залучені ще 20 консультантів
та 35 молодих спеціалістів. Співробітники
працюють у 12 регіональних місіях та ще
у 17 офісах, що разом охоплюють понад
60 країн з вже існуючими конфліктами
або там, де існує загроза їх виникнення;
у 4 представницьких офісах,
що у Брюсселі (міжнародна штабквартира), Вашингтоні, Нью-Йорку
та Лондоні; та у бюро з питань зв’язків
у Москві та Пекіні. Кризова група
щорічно публікує близько 90 звітів
та брифінгів, а також видає бюлетень
”CrisisWatch”, щомісяця оцінюючи
поточний стан справ у близько
70 країнах або конфліктних чи потенційно
конфліктних зонах. Друковані видання
надсилаються по пошті
або надсилаються в електронній формі

на поштові скриньки понад
25 тисяч цільових одержувачів та понад
100 тисяч підписувачів веб-ресурсу,
а також безкоштовно публікуються
на сайті, який набув надзвичайної
популярності за останні роки
та зареєстрував близько 2 мільйонів
відвідувачів у 2007 році.
Серед інших організацій, які працюють
над аналізом конфліктів, їх запобіганням
та врегулюванням, Кризова група
вирізняється особливим поєднанням
аналізу на основі інформації з місця
подій, чіткими політичними приписами
та представницькою діяльністю
на вищому рівні.
Співголовами Міжнародної кризової
групи є Крістофер Паттен, лорд
Барнський, та посол Томас Р. Пікерінг.

Колін Пауел
колишній державний секретар США, 2008

”Ми всі маємо бути вдячними за те, що існують
такі організації як Кризова група, яка робить
свій внесок у збереження миру та безпеки,
допомагаючи врегульовувати конфлікти,
привертати увагу міжнародної спільноти,
та яка є дзеркалом совісті світу”.

Цитата

Міжнародна кризова група

Ук р аїна в сві т і

2,1 млн.
щорічне число
відвідувань сайту
Кризової групи
в Інтернеті

62
конфлікти
та потенційних
конфліктних ситуації
було розв’язано

Юридична та фінансова інформація
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Відповідно до фінансових звітів перевірених
компанією Ernst&Young з 2006 р. до 2007 р.
бюджет фонду зріс на 590%.
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Фонд Віктора Пінчука був створений
у 2006 році для систематизації
благодійної діяльності, якою Віктор
Пінчук займався впродовж 10 років
до створення Фонду. Наслідком цієї
довгої благодійної історії стало те,
що Фонд Віктора Пінчука складається
з п’яти юридичних осіб: одна
неприбуткова юридична особа
у Великій Британії, яка виступає
у якості міжнародного представництва
і сприяє міжнародній діяльності
фонду (“Офіс Фонду Віктора Пінчука
у Великій Британії”) та чотирьох
благодійних неприбуткових

організацій зареєстрованих
відповідно до законодавства України
для ведення благодійної діяльності
і задіяних у різних сферах діяльності
(“Фонд Віктора Пінчука – соціальна
ініціатива”, “Фонд соціального
порятунку”, “Фонд Віктора Пінчука
“Сучасне мистецтво в Україні”,
“Фонд Віктора Пінчука”). Усією
діяльністю зазначених вище фондів
(разом далі по тексту іменованих як
„Фонд Віктора Пінчука”) керує одна
управлінська команда.
Цей фінансовий звіт був перевірений
та схвалений компанією Ernt&Young

і поєднує в собі інформацію про
готівкові надходження та витрати
усіх цих фондів за 2006-2007 роки.
Фонди отримують добровільні
пожертви переважно від своїх
засновників та дочірніх або підзвітних
компаній з метою фінансування
різних благодійних та соціальних
проектів та надання благодійних
внесків.
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15,7 млн.

Освіта 9%

Культура 17%
Охорона
здоров’я 35%
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Права людини
та толерантність 4%

2,3 млн.

Місцеві громади 13%
Інша благодійна діяльність
та адміністративні видатки 3%
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2006
Україна у світі 19%

2007

Річний бюджет
Фонду

Ernst & Young Audit Service LLC
21 квітня, 2008 р.
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