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ПРО НАС
Фонд Віктора Пінчука – незалежний 
приватний міжнародний благодійний фонд, 
що базується в Україні.
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НАШЕ БАЧЕННЯ 
МАЙБУТНЬОГО
Ми впевнені, що майбутнє твориться тепер, 
і кожен із нас може бути причетним до його 
творення.

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

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

НАША МІСІЯ
Наша мета – дати новим поколінням можливість стати 
творцями майбутніх змін. Для її реалізації ми розробляємо 
проекти і будуємо партнерства, як у самій Україні, так і поза 
її межами, та інвестуємо у трьох основних напрямах:

 інвестиції в людину, аби примножити людський капітал;

 інвестиції в суспільство, аби підвищити рівень соціальної 
  відповідальності;

 інвестиції у світ, аби сприяти поглибленню світової  
 інтеграції.
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«Благословенний успіхом зобов’язаний відплатити.  
У сьогоднішньому світі, де  правила безперервно змінюються, 
соціальні інвестиції можуть дати вагоміші результати, ніж будь-коли 
раніше. Оскільки створюють справедливіше поле гри більш високого 
рівня, що забезпечує більше рівності у доступі для всіх. Ще ніколи  
не було кращого часу для дарування.

Мета, якою я керуюся у своїх соціальних інвестиціях, полягає  
в тому, щоб дати новому поколінню можливості змінити свою 
країну і світ. Мій орієнтир – використання інноваційних підходів для 
забезпечення доступу до освіти, охорони здоров’я та натхненної 
сили сучасного мистецтва. Я вважаю, що поєднання цих галузей 
із сучасними й інноваційними бізнес-проектами і є потужною 
формулою для змін. Зроблено перші кроки, але це лише початок.

Я приділяю особливу увагу своїй країні – Україні – та її інтеграції 
у світі. Україна, яка є пострадянським суспільством, потребує 
підтримки «соціальних інвесторів», щоб здійснити реформи, 
втілювати такі ідеї як верховенство права, популяризувати себе 
перед рештою світу. 

Моя особиста історія – провідник мого розуміння власних 
майбутніх обов’язків. Я був одним із відносно невеликої групи людей, 
здатних перетворювати значні ризики на значні прибутки. Саме 
тому я відчуваю особливу відповідальність за свої зобов’язання 
перед країною та суспільством. Процес трансформації для України 
та інших пострадянських країн був дуже болісним. Багато людей 
вважають цю епоху несправедливою у суспільному плані. Дехто 
з нас мав шанс скористатися новими можливостями, що виникли, 
аби заробити наші статки. Настав час повертати, аби якомога 
більше громадян могли відчути користь і, сподіваюся, спокійно 
пережити цей період нашої історії.

Інвестуючи понад половину мого статку впродовж життя і після 
нього у такі сфери як освіта, охорона здоров’я, популяризація 
сучасного мистецтва та пропагування моєї країни, я інвестую  
в наступне покоління, в тих, хто будуватиме Україну і світ  
майбутнього». 

Віктор Пінчук
З листа, написаного з нагоди приєднання до «Клятви дарування».

Повна версія тексту на сайті: givingpledge.org

‘‘Це лише початок.’’
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‘‘Це лише початок.’’

ЗІ СТУДЕНТАМИ НА ЩОРІЧНОМУ ФОРУМІ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ЗАВТРА.UA
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НАЙБІЛЬША ПРИВАТНА 
СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА 
В УКРАЇНІ
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‘‘ Ми можемо працювати 
разом у межах наукових, 
соціальних та громадських 
проектів. Разом нам легше 
генерувати нові ідеї та 
навчатися.

’’
ДЖИММІ ВЕЙЛС
засновник «Вікіпедії», на щорічному  
форумі «Завтра.UA» у Києві

Ми виділяємо стипендії найкращим студентам України, сприяємо 
їхньому професійному розвитку і надихаємо їх ставати соціально 
відповідальними та активними громадянами.

Стипендіати «Завтра.UA» відбираються щороку на відкритому 
всеукраїнському конкурсі за результатами тестування академічних 
знань, мотивації, лідерських та творчих здібностей. У партнерстві 
з 79 університетами України на цей час  ми відібрали вже понад 
1700 стипендіатів. 

Студенти отримують стипендію 942 грн. на місяць упродовж 
року, що дозволяє їм зосередитися на навчанні в університеті. 
Водночас ми надихаємо їх мислити глобально та створювати 
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Понад 1700 стипендій з 2006 р.

         320 нових стипендіатів у 2012 р.

           79  університетів-партнерів

позитивні зміни в Україні: проводимо для них зустрічі зі світовими 
лідерами, такими як Білл Клінтон, Шимон Перес, Тоні Блер, Джиммі 
Вейлс та Мухаммад Юнус, які, на наше запрошення, виступають 
із публічними лекціями. Ми заохочуємо їх розробляти проекти 
соціальних змін; з початку роботи програми  «Завтра.UA»  
у 2006 р. було реалізовано понад 80 проектів.
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СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ  
У НАЙКРАЩИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 
СВІТУ ДЛЯ МАЙБУТНІХ 
ЛІДЕРІВ УКРАЇНИ

В
СЕ

СВ
ІТ

Н
І С

ТУ
Д

ІЇ

‘‘ Україна, можливо, не має 
так багато природних 
ресурсів, як деякі інші країни, 
але це компенсує наш розум. 
Ось чому я інвестую у мізки. 
Дивіденди стануть внеском  
в успішність країни.

’’
ВІКТОР ПІНЧУК
засновник

Стипендіальна програма «Всесвітні студії» (WWS) відкриває 
найкращим українським студентам та молодим професіоналам доступ 
до найкращих університетів світу — якщо вони зобов’язуються 
повернутися і застосовувати набуті знання в Україні.

WWS надають гранти на отримання магістерського ступеня  
за кордоном в одному із 200 найкращих університетів світу. 
Після отримання ступеня стипендіати мають, щонайменше,    
5 років попрацювати в Україні в обраній галузі. Грант покриває 
до 60% необхідної суми; сума гранту встановлюється окремо  
в кожному випадку, зважаючи на потреби та досягнення студента. 

Стипендії виділяються для отримання освіти в галузях, важливих 
для розвитку України: сільському господарстві, охороні довкілля  
та екології, праві, державному управлінні, альтернативній  
енергетиці й аерокосмічній галузі. 

ЛЮДИНА
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200 найкращих університетів світу 

  55 стипендій надано з 2010 р.

Учасників проекту відбирає незалежна комісія на основі 
відкритого загальнонаціонального конкурсу. Кандидати можуть 
приймати участь у конкурсі після того, як успішно виконають 
умови вступу до університету.

Віктор Пінчук оголосив про запуск проекту WWS під час 
щорічних зборів Глобальної ініціативи Клінтона у 2008 р.  
З 2010 р. 55 молодих українців отримали гранти на магістерське 
навчання в найкращих університетах у різних куточках світу.  
У грудні 2012 р. було оголошено четвертий конкурс  
для кандидатів на отримання гранту в 2013 р.
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СВІТОВІ ЛІДЕРИ  
І МИСЛИТЕЛІ ОБГОВОРЮЮТЬ  
З УКРАЇНСЬКОЮ МОЛОДДЮ 
ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
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‘‘ Не бійтеся поразки. Якщо 
ви хочете щось зробити, 
просто робіть це. Людина, 
яка прагнула щось зробити 
і зазнала поразки, —  герой, 
порівняно з тим, хто ніколи  
й не намагався.

’’
ДЖИММІ ВЕЙЛС
засновник Вікіпедії, під час публічної лекції 
для українських студентів у м.Києві, 2012 р.

Фонд Віктора Пінчука регулярно запрошує до України 
всесвітньо відомих мислителів і політичних діячів для обговорення  
з українськими студентами викликів, що постають перед світом 
та Україною. Таким чином ми робимо внесок у виховання нового 
покоління відповідальних лідерів.

Кожну лекцію відвідують студенти понад 50 університетів 
України. Серед них багато стипендіатів програм Фонду  
«Завтра.UA» та «Всесвітні студії». 

У 2012 р. з лекціями виступили член Ради директорів 
Глобальної ініціативи Клінтона Челсі Клінтон, колишній директор-
розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік Стросс-
Kанн, засновник Вікіпедії Джиммі Вейлс та Тоні Блер, колишній 
прем’єр-міністр Великобританії (1997–2007рр.), який виступив перед  
2000 юнаків і дівчат в українському місті Дніпропетровськ. 

ЛЮДИНА
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Понад 3 500 студентів відвідали  
         публічні лекції у 2012 р.

У попередні роки серед лекторів були, зокрема: професор 
міжнародної економіки Університету Джона Гопкінса Френсіс 
Фукуяма, лауреат Нобелівської премії миру 2006 р. Мухаммад 
Юнус, 9-й президент Світового банку Джеймс Вульфенсон,  
65-й Держсекретар США Колін Пауелл, колишній Високий 
представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики 
безпеки та Генеральний секретар НАТО Хав’єр Солана, президент 
Інституту Брукінгза Строуб Телботт, колишній віце-канцлер 
Німеччини Йошка Фішер, 42-й президент США Білл Клінтон 
та президент Ізраїлю Шимон Перес.
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ДОВЕРШЕНІСТЬ  
В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ  
ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
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‘‘ Я вважаю, що Київська  
школа економіки була 
важливим кроком на моєму 
кар’єрному шляху. На мій погляд, 
KSE безумовно вирізняється 
з-поміж  інших завдяки своїй 
навчальній програмі вищого 
рівня, професорам світового 
класу та конкурентному 
середовищу.

’’
ДМИТРО СОЛОГУБ
начальник Департаменту досліджень, 
«Райффайзен Банк Аваль» 

Київська школа економіки (KSE) пропонує міжнародно визнані 
магістерські програми стаціонарного навчання зі спеціальностей 
«Економіка» та «Економіка бізнесу». Курси викладає англійською 
мовою вчений склад, що пройшов навчання у світових освітніх 
закладах і має великий дослідницький та викладацький досвід. 
Навчальну програму розроблено за моделлю магістерських 
програм з економіки, за якими навчаються у Північній Америці  
та Західній Європі. Студенти KSE по закінченні навчання одержують 
ступінь магістра економіки Університету Х’юстона (США).

За час, що минув від моменту створення, KSE випустила 516 
спеціалістів. Випускники KSE працюють у приватному секторі 
(64%), державному секторі (26%) та науковій сфері (10%). 

У 2012 р. 34 студенти завершили навчання у KSE, і 50 нових 
студентів зараховано на перший рік навчання. У штаті школи 
працюють на постійній основі 12 викладачів, які пройшли навчання 
у світових освітніх закладах і мають публікації в журналах  
із високим рейтингом цитування в міжнародних колах,  
а також у місцевій пресі.

ЛЮДИНА
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516 випускників

  89 випускників отримали  
           за кордоном ступінь  
           доктора наук

Окрім навчання та дослідницької праці,  
KSE організовує відкриті лекції з участю визнаних 
економістів, бізнесменів та громадських діячів; 
студентські змагання, чемпіонати із ситуаційного 
дослідження, майстер-класи, конференції, наукові 
семінари та інші заходи для студентів і професіоналів. 
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ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ 
ЦІННІСНО�ОРІЄНТОВАНОГО 
ТИПУ ЛІДЕРСТВА  
ЗА МЕТОДИКАМИ ІНСТИТУТУ 
АСПЕНА
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‘‘ Цей семінар є визначною 
платформою для обговорення 
ідей розвитку нашого 
суспільства та цінностей, 
якими ми керуємося.

’’
АНАТОЛІЙ АМЕЛІН
голова комітету, Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

Ініціативу «Аспен-Україна» започатковано 2006 р. з метою 
підтримання розвитку перспективних українських лідерів шляхом 
заохочення їх до роздумів про ідеї та ідеали, властиві добре 
організованому суспільству.

У 2006–2007 рр. ми виділили стипендії 9 українським лідерам 
для відвідання Аспенського семінару у Сполучених Штатах. 
Вони відіграли провідну роль у підготовці перших Аспенських 
семінарів в Україні.

З 2008 р. Аспенські семінари в Україні стали місцем зустрічі для 
різноманітних груп лідерів, де вони проводили інтенсивні дискусії 
під керівництвом кваліфікованих модераторів. Класичні та сучасні 
тексти Аристотеля, Гоббса, Руссо, Сковороди, Толстого, Гавела, 
що втілюють усю потугу людської цивілізації, стали відправними 
точками для спілкування, під час якого питання, порушені групою, 
часто породжували нове бачення та розуміння, як і різноманітні, 
багаті на позачасову мудрість тексти філософів. 
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141 учасник із 24 українських міст

      6 семінарів “Аспен” проведено  
           в Україні з 2008 р.

Для участі в шостому українському Аспенському 
семінарі у Криму в лютому-березні 2012 р. було 
обрано 24 учасники з 11 регіонів України з-поміж 
понад 3200 претендентів, які представляли бізнес, 
державну службу, наукову спільноту, мистецькі 
кола та ЗМІ. Проведення семінару стало можливим 
завдяки підтримці учасників попередніх семінарів.
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НАЙБІЛЬШИЙ  
І НАЙДИНАМІЧНІШИЙ 
ПРИВАТНИЙ ЦЕНТР 
СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА  
У ЦЕНТРАЛЬНІЙ  
ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ
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PinchukArtCentre – провідний міжнародний центр сучасного 
мистецтва XXI ст., покликаний сприяти художній просвіті, розвивати 
нові напрями та представляти мистецтво в Україні. Він послідовно 
працює на культурну інтеграцію й емансипацію українського 
мистецтва і суспільства, а також робить вагомий внесок у розвиток 
культурного діалогу між Сходом та Заходом, між національною 
ідентичністю та міжнародним викликом. Центр забезпечує вільний 
доступ до нових ідей, уявлень і емоцій, виводячи мислення нового 
покоління за межі буденності. Тому ми віримо в його потенціал  
у розкритті індивідуальності глядача, у справі модернізації суспільства. 
Наша традиція полягає в майбутньому. 

ЛЮДИНА
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Понад 1 750 000 відвідувачів, 

          41 виставка за весь  

     період з вересня 2006 р.

PinchukArtCentre відкритий безкоштовно для 
всіх і кожного. З часу відкриття у вересні 2006 р. 
і по 2012 р. включно тут відбулася 41 виставка, 
реалізовано інші численні проекти, які поєднали 
міжнародні й українські мистецькі позиції і які 
відвідало понад 1750000 глядачів.

У 2012 р. PinchukArtCentre продовжив свою 
широкомасштабну музейну програму, що включала, 
зокрема, проведення великих персональних виставок 
Джеффа Уолла, Гарі Х’юма та Деміена Хьорста. У рамках 
простору PAC-UA ми продовжуємо реалізовувати 
наші динамічні щомісячні програми з організації 
невеликих персональних виставок українських 
митців, виступаючи вікном для нового мистецтва, 
народженого в українських студіях. 

Упродовж літа на великій виставці вибраних 
творів Аніша Капура (першій у Східній Європі) 
публіка отримала можливість ознайомитися як із 
деякими з його найвідоміших творів, так і з великою 
добіркою нових робіт, створених спеціально для 
виставки. Митець відкрив глядачам очі на чарівний  
і потойбічний світ невидимого у видимому. У поєднанні 
з кращими колекційними творами, представленими 
на Колекційній платформі, виставка Аніша Капура 
стала ще одним підтвердженням далекосяжної 
мети Фонду Віктора Пінчука – перетворити 
PinchukArtCentre на визнаний у світі провідний 
центр сучасного мистецтва. 
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Другий сезон премії Future Generation Art Prize став свідченням 
інвестування у нове покоління і отримав величезний відгук у понад 
4000 митців зі 130 країн світу, які подавали заявки на участь. Незалежна 
відбірна комісія номінувала до шорт-листа премії 21 митця (серед 
них переможець першої в Україні загальнонаціональної премії  
у сфері мистецтв — премії PinchukArtCentre), що продемонстрували 
свої роботи на спеціальній виставці в PinchukArtCentre. У грудні 
2012 р. авторитетне міжнародне журі зібралося в Києві, аби 
обрати й нагородити переможця, яким стала Лінетт Ядом-Боакьє. 

У 2012 р. PinchukArtCentre також пропонував докладно 
розроблені освітні програми з участю численних співорганізаторів 
та партнерів, у яких загалом узяло участь понад 16000 учасників. 
Освіта – ключовий елемент нашої діяльності, що створює для 
суспільства в цілому відкриту платформу для отримання доступу 
до світу мистецтва і набуття досвіду та знань.

До нової «Кураторської платформи» було 
обрано 5 майбутніх кураторів із-поміж понад  
60 сильних кандидатів, котрі отримають підтримку 
як нове покоління кураторів. У динамічній програмі, 
що поєднує теорію і практику, вони долучаться 
до питань проведення, написання, обговорення 
та організації виставок.

PinchukArtCentre – молодий музей із молодою 
аудиторією. 80% наших відвідувачів віком  
16–30 років. Кількість відвідувачів на рівні 
2000 осіб на день і понад  16000 відвідувачів,  
які приєдналися впродовж 2012 р. до наших  
освітніх програм, демонструють постійне зростання  
інтересу до PinchukArtCentre. Центр готовий  
і надалі вітати та підтримувати нові покоління. 

ЛЮДИНА
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ЖУРІ FUTURE GENERATION ART PRIZE У 2012 Р.

Каролін Христов-Бакарджієв, Німеччина.
Художній директор Documenta 13

Анальдо Фаріас, Бразилія. 
Незалежний куратор та директор  
29-ї бієнале в Сан-Паулу

Mассіміліано Джіоні, США. 
Заступник директора Нового музею, Нью-Йорк, 
та директор 55-ї Венеціанської бієнале у 2013 р.  

Керол Інхуа Лу, Китай. 
Мистецький критик і незалежний куратор

Ханс Ульрих Обріст, Великобританія. 
Співдиректор Serpentine Gallery, Лондон

Екхард Шнайдер, Україна. 
Генеральний директор PinchukArtCentre

Ненсі Спектор, США. 
Заступник директора та головний куратор 
Фонду Соломона Р. Гуггенхайма

ВОЛОДАРКА ГОЛОВНОЇ ПРЕМІЇ: 

Лінетт Ядом-Боакьє (1977), Великобританія

ЛАУРЕАТИ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРЕМІЙ:

Йонатас де Андраде (1982), Бразилія

Марва Арсаніос (1978), Ліван

Ніколь Ассаель (1979), Італія

Ахмет Огют (1981), Туреччина

Райане Табет (1983), Ліван
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МЕРЕЖА НЕОНАТАЛЬНИХ 
ЦЕНТРІВ, СТВОРЕНИХ 
ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ДИТЯЧОЇ 
СМЕРТНОСТІ В УКРАЇНІ
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‘‘ Це визначний приклад 
співпраці бізнесу та уряду. 
Співпраця, яка творить  
диво – рятує життя.

’’
ВІКТОР ПІНЧУК
засновник

Показник дитячої смертності в Україні вдвічі перевищує 
відповідний показник Західної Європи та в 1,5 рази — показник 
США. Втрата дитини – трагедія для сім’ї і серйозна демографічна 
загроза для нового покоління українців.

З 2006 р. Фонд Віктора Пінчука реалізовує свою програму 
«Колиски надії», спрямовану на розбудову мережі найсучасніших 
неонатальних центрів по всій Україні на базі наявних державних 
медичних закладів. Фонд надає високотехнічне медичне обладнання, 
забезпечує навчання персоналу та створення комп’ютерних мереж. 

ЛЮДИНА
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Понад 17000 немовлят врятовано  
        за період із 2006 р. 
           32 неонатальних центри  
        обладнано у 2006-2012 рр.

На 2011 р. було обладнано центри у 22 українських містах.  
З того часу Фонд Віктора Пінчука став партнером у національному 
проекті «Нове життя», ініційованому Президентом України 
Віктором Януковичем із метою захисту здоров’я матерів  
та дітей, і взяв на себе зобов’язання здійснити додаткові інвестиції   
на суму понад 12 млн. дол. Відтоді Фонд обладнав 10 нових центрів 
та переобладнав ще 3. Найближчими роками буде відкрито  
ще 14 центрів.

У 2012 р. майже 180 хірургів-неонатологів та медсестер  
з усіх куточків України пройшли курс навчання за програмою 
«Колиски надії».

За даними наших лікарень-партнерів, завдяки програмі з 2006 р. 
було врятовано понад 17000 життів новонароджених дітей.
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26 СУСПІЛЬСТВО

УКРАЇНСЬКИЙ СТАРТАП  
У СФЕРІ ФІЛАНТРОПІЇ ОН�ЛАЙН 
ЗА ПІДТРИМКИ ФОНДУ  
ВІКТОРА ПІНЧУКА
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 Українська біржа благодійності  створює нову інфраструктуру 
благодійності в Україні – у режимі он-лайн. Вона дає змогу жертвувати 
швидко, ефективно та прозоро, дозволяючи громадянам об’єднатися 
задля досягнення великих результатів від невеликих внесків.

Веб-платформа ubb.org.ua пов’язує донорів із соціальними 
проектами та людьми, котрі потребують допомоги. Пройшовши 
ретельну перевірку, українські НУО можуть розмістити свої проекти 
на ubb.org.ua, де потенційним меценатам буде легко знайти 
справи, якими вони хотіли б опікуватися. Веб-сайт пристосований  
до потреб користувача. Забезпечуючи прозорість та підзвітність, 
платформа дозволяє громадянам бути впевненими, що їхні пожертви 
отримають безпосередньо ті, хто потребує допомоги.

‘‘ Проект змінив байдужі 
серця, демонструючи людям, 
що їхні допомога та добрі 
наміри можуть принести 
результат!

’’
ЛАРИСА ПОЛЬСЬКА
голова правління, Херсонський регіональний 
благодійний фонд «Захист»; голова 
громадської ради при Херсонській обласній 
державній адміністрації

WWW.UBB.ORG.UA
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Гроші, зібрані у 2012 р., було спрямовано на реалізацію 
ініціатив більш ніж 45 українських НУО, що забезпечили надання 
хірургічних та медичних послуг дітям із тяжкими захворюваннями, 
відпочинок для сиріт, медикаменти і обладнання для дитячих 
клінік та підтримку інших важливих справ.

Фонд Віктора Пінчука підтримав Біржу благодійності своїм 
грантом і забезпечив їй можливість бути представленою  
на круглому столі з питань благодійності Фонду в Давосі в 2012 р.

45 підтриманих проектів

46 акредитованих  
         неурядових організацій
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НАГОРОДЖЕННЯ ГРОМАДЯН 
УКРАЇНИ ЗА ВІДВАГУ  
ТА САМОВІДДАНІСТЬ,  
ЩОБ НАДИХНУТИ ІНШИХ
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Вручаючи премію «Гордість країни» у партнерстві з каналом 
СТБ та газетою «Факти», ми прагнемо, аби надзвичайні вчинки 
звичайних українців отримали широке визнання в суспільстві. 
10 років поспіль у церемонії нагородження, яка транслюється  
на всю країну, людей вшановують за їхні героїчні вчинки та гідну 
наслідування поведінку. 

‘‘ Власною силою духу вони 
заряджають вірою в себе всіх 
українців.

’’
ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
Президент України

СУСПІЛЬСТВО
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Поважна громадська рада українських суддів (Мирослав 
Попович, Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Сергій Бубка, 
Віктор Пінчук, Олександр Швець) обирає переможців із кандидатів, 
номінованих у газеті «Факти». 

Серед лауреатів премії «Гордість країни» 2012 року – звичайні 
люди, котрі  надихають інших на шляхетні вчинки в ім’я покращення 
суспільства: сім’я Ісаєвих, яка стала першою в Україні, що всиновила 
дитину, інфіковану ВІЛ, восьмирічна Віола Коваленко, яка загасила 
пожежу, врятувавши життя бабусі, та Роксолана Дзьоба-Балян, 
якій інвалідний візок не завадив стати чемпіонкою Європи  
зі стрільби з лука. 

10 лауреатів премії «Гордість країни» у 2012 р.
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ПІДТРИМКА ВІДРОДЖЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ 
ГРОМАДИ

ЄВ
Р

ЕЙ
С

Ь
К

І М
ІС

Ц
ЕВ

І Г
Р

О
М

А
Д

И

Фонд Віктора Пінчука – основний спонсор дніпропетровської 
єврейської громади, найбільшої і найрозвиненішої в Україні. 
Благодійна програма реалізується двома шляхами: перший 
напрям охоплює розвиток освіти і реалізацію освітніх програм, що 
забезпечує належні умови для фізичного, розумового, соціального, 
духовного та інтелектуального розвитку молодого покоління.

З цією метою Фонд надає підтримку мережі освітніх закладів 
Дніпропетровська, що обслуговує до 1000 учнів, зокрема коледжу 
«Бет-Хана», приватному дошкільному закладу Йосипа та Фані 
Циндліхт і середній школі № 144. Крім того, Фонд забезпечує 
підтримку медичному центру «Бейт леБанот» для єврейських 
дітей та підлітків із незаможних сімей і літньої програми освітніх 
семінарів «Ган Ізраель». 

Другий напрям зосереджений на соціальній підтримці соціально 
уразливих груп населення, насамперед літніх людей, шляхом 
надання допомоги благодійному фонду «Дім для літніх людей 
Бейт Барух».

‘‘ Дуже вдячна, що мій син 
має можливість відвідувати 
дитячий освітній центр 
«Бейт Циндліхт», де він 
отримує любов та увагу, 
якісну освіту і шанс на 
вивчення єврейських духовних 
та культурних традицій.

’’
ТЕТЯНА ПРОКОПОВА
учасниця програми «Відродження духовних  
та культурних традицій»

СУСПІЛЬСТВО
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¡ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ГОЛОКОСТ НА 
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ДРУГОЇ 
СВІТОВОЇ ВІЙНИ З МЕТОЮ СПРИЯННЯ 
ФОРМУВАННЮ ТОЛЕРАНТНОСТІ  
ТА НЕДОПУЩЕННЯ РАДИКАЛІЗМУ

 У 2012 р. в українському місті Дніпропетровську було розгорнуто 
виставку «Голокост від куль: масові розстріли євреїв в Україні 
1941–1944», після того, як її вперше показали в Україні у 2011 р.  
в Києві та Харкові. Використовуючи велику кількість відеоматеріалів 
і документів та демонструючи рештки зброї й амуніції, виставка 
розкриває історію Голокосту в Україні 1941–1944 рр. Проект 
базується на праці римсько-католицького священика з Франції 
отця Патріка Дебуа, який провів археологічні дослідження  
та задокументував інтерв’ю із сотнями свідків масових розстрілів 
в Україні. 

Виставку, вперше створену Меморіалом Шоа 
в Парижі, було перекладено українською мовою, 
оновлено й адаптовано з участю провідних 
українських експертів. 

З метою максимального інформування,  
зацікавлення та залучення до діалогу українських 
школярів і студентів Інститут візуальної історії 
та освіти Фонду Шоа Університету Південної 
Каліфорнії та Український центр вивчення 
історії Голокосту реалізували освітню програму  
в кожному місті, де демонструвалася виставка.

СУСПІЛЬСТВО
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10 000 відвідувачів в Україні
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Я НАДАННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 
НАЙБІЛЬШ УРАЗЛИВИМ 
ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ

Програма «Доступ до правосуддя» Міжнародного Фонду 
«Відродження» спрямована на боротьбу з бідністю та соціальною 
ізоляцією шляхом надання правової допомоги найбільш уразливим 
верствам населення в Україні.

У межах програми надається фінансова підтримка проектам 
правової допомоги та правового захисту незахищених груп 
населення і створюються інформаційно-консультаційні центри 
з правових питань по всій Україні.

У 2012 р. географічне охоплення проекту значно зросло, 
тепер центри працюють у 20 регіонах України. Адвокати надають 
юридичну допомогу у приміщеннях центрів і відвідують сільське 
населення на місцях, у тому числі общини ромів на Закарпатті, які 
часто позбавлені будь-яких можливостей отримання правової 
консультації.

СУСПІЛЬСТВО
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‘‘ Працюючи юристом  
у ромському таборі,  
я зможу здійснити свою 
мрію: продемонструвати 
представникам мого народу 
на власному прикладі, що їхні 
долі, рівень добробуту і якості 
життя можна змінити через 
освіту, наполегливу працю  
та прагнення.

’’
РЕНАТА БАЛОГ
юрист, Мукачівський правозахисний центр

 70 000 українців отримали професійну  
         правову допомогу в 2009–2012 рр.

  41 центр у 20 областях

Центри правової допомоги надають послуги з метою запобігти 
конфліктам у громадах та у вирішенні правових спорів без звернення 
до суду, таким чином зберігаючи час і фінансові кошти осіб.

У разі  потреби центри здійснюють координацію між організаціями 
задля поліпшення взаємодії між державними органами, органами 
самоврядування на місцях та громадянами. 



36

ГЛ
О

Б
А

Л
Ь

Н
А

 ІН
ІЦ

ІА
ТИ

В
А

 К
Л

ІН
ТО

Н
А ОБ’ЄДНАННЯ СВІТОВИХ 

ЛІДЕРІВ ЗАДЛЯ ІНІЦІЮВАННЯ 
ДІЙ, СПРЯМОВАНИХ  
НА ПОДОЛАННЯ  
ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ  

Місія Глобальної ініціативи Клінтона (CGI) полягає у тому, 
аби втілити ідеї в дії. Започаткована 2005 р. президентом Біллом 
Клінтоном, CGI збирає разом світових лідерів і спонукає їх до дій 
через використання унікальної моделі укладання ефективних 
і вагомих Зобов’язань щодо дій. На щорічних засіданнях CGI 
зустрічалося понад 50 глав держав, 20 лауреатів Нобелівської 
премії та сотні провідних генеральних директорів компаній, 
голів фондів і НУО, визначних філантропів та представників ЗМІ.  
На сьогодні учасники CGI взяли на себе більш як 2300 зобов’язань, 
які поліпшили життя понад 400 мільйонам людей у більш ніж 
180 країнах. Сукупно зобов’язання CGI, за звітами учасників, 

‘‘ Я переконаний, що співпраця, 
а не конфлікт стане 
вирішальним чинником у цьому 
столітті.

’’
БІЛЛ КЛІНТОН
президент Сполучених Штатів Америки 
(1993–2001рр.)

СУСПІЛЬСТВО
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35,000,000 людей отримали доступ  
         до інформаційних технологій

 17,000,000 людей отримали доступ  
         до безпечної питної води  
         та санітарних умов

забезпечили доступ до кращої освіти близько 
40 мільйонам дітей. Майже 138 млн. дол. 
США – такі кошти дослідницьких фондів 
та фондів розвитку було витрачено на нові 
вакцини, ліки й діагностику; близько 8 мільйонів 
дівчат та жінок одержали підтримку завдяки 
ініціативам із розширення можливостей 
жінок. Після здійснення фінансування  
та реалізації у повному обсязі ці зобов’язання 
можуть бути оцінені у суму понад 73,5 млрд. 
дол. США.
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І ОБГОВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙ  
У СФЕРІ ФІЛАНТРОПІЇ З НАГОДИ 
ЩОРІЧНОГО ЗАСІДАННЯ 
ВСЕСВІТНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО 
ФОРУМУ В ДАВОСІ

‘‘ Онлайн-філантропія – найкра-
щий механізм для мінімізації 
видатків та корупції, оскільки 
немає кращого регулятора,  
ніж власна совість людини.

’’
ЕРІК ШМІДТ
голова ради директорів Google

Щорічний круглий стіл з питань благодійності в Давосі рік  
у рік збирає разом найвідоміших світових філантропів та лідерів 
у сферах політики, бізнесу й некомерційного сектору. Учасники 
дискусій обговорюють найновітніші шляхи вирішення проблем 
і прагнуть надихнути нове покоління глобальних філантропів.

26 січня 2012 р. Фонд Віктора Пінчука провів свій п’ятий 
круглий стіл з питань благодійництва під назвою «е-philanthropy». 
Як інформаційні та комунікаційні технології можуть здійснити 
переворот у сфері філантропії?

СУСПІЛЬСТВО
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Панель дозволила зібратися разом таким особистостям 
як засновник DST Юрій Мілнер, співзасновник Facebook Шон 
Паркер, старший радник Державного секретаря США з питань 
інновацій Алек Росс та голова ради директорів Google Ерік Шмідт. 
Модератором дискусії виступила Челсі Клінтон, член правління 
Фонду Клінтона та Глобальної ініціативи Клінтона.

З 2007 р. учасниками круглого столу були, зокрема, Тоні Блер, 
сер Річард Бренсон, Білл Клінтон, Білл та Мелінда Гейтс, Джет Лі, 
Шимон Перес, Мухаммад Юнус та Її Світлість Шейха Аль-Маясса 
бінт Хамад бін Халіфа Аль-Тані.
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42 СВІТ

СТРАТЕГІЇ РОЗШИРЕННЯ 
ЄВРОПИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ 
СВІТІ

‘‘ Я твердо переконаний, що, 
зміцнивши свою демократію, 
Україна може дістатися точки 
неповернення на своєму шляху 
до Європейського Союзу.

’’
СТЕФАН ФЮЛЕ
комісар ЄС із питань розширення  
і європейської політики сусідства

YES (www.yes-ukraine.org) – міжнародна мережа, яка ставить 
за мету сприяння розвиткові справедливої, демократичної  
та успішної України, допомогу Україні в інтеграції з Європою  
та обговорення стратегій розширення Європи у глобалізованому 
світі. YES збирає разом політичних лідерів, керівників бізнесових 
структур та видатних громадських діячів для діалогу щодо глобальних 
викликів і місця України у світі, а також розробки рекомендацій 
із політики. Керує YES міжнародне правління, до складу якого 
входять такі видатні особистості як Олександр Квасьнєвський 
(голова), Маріо Давід, Стефан Фукс, Віктор Пінчук, Олександр 
Рар, Жан-П’єр Сальтьєль, Марек Сівєц та Хав’єр Солана.
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YES виникла у липні 2004 року, коли Віктор 
Пінчук запросив до Ялти близько 30 європейських 
лідерів для обговорення майбутнього України  
і ЄС. Під час конференції учасники запропонували 
об’єднати зусилля і створити міжнародний проект 
на підтримку приєднання України до ЄС. На сьогодні 
Ялтинська щорічна зустріч є головною платформою 
зібрань високого рівня у Східній Європі. 

У 2012 р., окрім Ялтинської щорічної зустрічі 
(див. наступну сторінку), YES провела низку 
засідань в ЄС та Україні. Правління провело зустріч 
у Брюсселі з комісаром ЄС із питань розширення  
і європейської політики сусідства Штефаном Фюле 
та членами Європейського парламенту. У Києві 
члени правління мали зустрічі з Президентом 
Віктором Януковичем, прем’єр-міністром Миколою 
Азаровим, депутатами Верховної Ради, лідерами 
політичних партій, іноземними дипломатами, а також 
з українськими аналітиками та представниками 
громадянського суспільства. 

‘‘ Ми мусимо мати діалог, 
заснований не на політиці, 
а на реальних економічних 
міркуваннях.

’’
АРКАДІЙ ДВОРКОВИЧ
віце-прем’єр-міністр Російської Федерації 
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9�ТА ЯЛТИНСЬКА ЩОРІЧНА 
ЗУСТРІЧ (13–16 вересня 2012 р.)

9-та Ялтинська щорічна зустріч «Україна і світ: долаючи 
завтрашні виклики разом»  зібрала разом понад 200 видатних 
міжнародних і українських політичних діячів, бізнесменів  
та лідерів суспільної думки для обговорення глобальних викликів, 
що постали перед розширеною Європою і Україною. 

Зустріч відкрили Президент України Віктор Янукович  
та прем’єр-міністр Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган.  
У панельних дискусіях взяли участь Роберт Зеллік, Домінік Стросс-
Кан, Алєксєй Кудрін та Петро Порошенко (панель «Майбутнє 
світової економіки»); Кондоліза Райс, Штефан Фюле, Євгеній 
Касперський та Шаші Тарур («Майбутнє глобального світоустрою 
та безпеки»); Салман Хан, Юрій Мільнер, Алек Росс та Ерік Ландер 
(«Інновації для майбутнього»); Річард Бренсон та Мухаммад 
Юнус («Майбутнє капіталізму»); Егемен Багіш, Гордон Браун, 
Ніл Фергюсон та Мані Шанкар Айяр («Майбутнє Європи»); 
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‘‘ Місце бідності –  
в музеї, а не в людському 
суспільстві.

’’
МУХАММАД ЮНУС
лауреат Нобелівської премії миру 2006 р.; 
засновник Grameen Bank;  
голова Центру Юнуса

СВІТ
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Маттіас Біксель, Аркадій Дворковіч, Юрій Бойко, Кондоліза 
Райс та Максим Тімченко («Енергетика – Об’єднуючи Європу? 
Роз’єднуючи Європу?»); Карл Більдт, Кейрат Келімбетов, Валерій 
Хорошковський, Томас О. Меліа та Хав’єр Солана («UEW 2012 
(Україна, Схід, Захід? Версія 2012)»); Маріо Давід, Ренат Кузьмін, 
Інна Богословська та Григорій Немиря («Справа Тимошенко: 
погляди та оцінки»); українські політики – Віталій Кличко, Наталя 
Королевська, Леонід Кучма, Сергій Тігіпко та Арсеній Яценюк 
(«Найближче майбутнє України; 29 жовтня 2012 р.»). Було проведено 
два робочих ланчі: Американський ланч «Президентські вибори  
та майбутнє Сполучених Штатів Америки», з участю Вільяма 
Дейлі та Ньюта Гінгріча; і Російський ланч «Майбутнє Росії», 
модератором на якому виступив Герман Греф, з  участю Аркадія 
Дворковіча, Андрія Костіна, Алєксєя Кудріна, Владіміра Мау, 
Константіна Рємчукова та Ксенії Юдаєвої. Крім того, Микола 
Азаров виступив із промовою «Україна в умовах глобальних 
трансформацій: бачення і стратегії»; Жозеф Мануель Баррозу 
провів телеміст із учасниками зустрічі; а Волтер Айзексон виступив 
із обідньою промовою «Стів Джобс – інновації та лідерство».

Вперше до конференції приєдналися 50 українських студентів, 
які зустрілися з багатьма лідерами, присутніми в Ялті, зокрема, 
з Еріком Ландером, Алеком Россом, Мухаммадом Юнусом  
та Річардом Бренсоном. 

‘‘ Ми повинні забезпечити 
існування справедливої 
глобальної системи – системи, 
яка включатиме кожного.

’’
РЕДЖЕП ТАЇП ЕРДОГАН
прем’єр-міністр Турецької Республіки
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ДАТИ УЯВЛЕННЯ ПРО УКРАЇНУ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ЇЇ ЧЛЕНСТВА В ЄС

Інститут Брукінгза 2012 р. знову було проголошено науково-
дослідною установою №1 за світовим індексом науково-дослідних 
центрів. Інститут Брукінгза, неприбуткова суспільно-політична 
організація, яка розміщена у Вашингтоні, округ Колумбія, проводить 
високоякісні незалежні дослідження і надає новаторські практичні 
рекомендації. Її місія полягає у зміцненні демократії, сприянні 
розвиткові економічного та суспільного добробуту, створенні 
більш відкритої, безпечнішої, заможнішої, спільної міжнародної 
системи. Фонд Віктора Пінчука є партнером Інституту Брукінгза 
у дослідженні та обговоренні на Заході політики добросусідства 
ЄС і політики США стосовно Східної Європи та України. Центр 
Інституту Брукінгза з питань взаємовідносин США і Європи 
(CUSE) відіграє головну роль у сприянні діалогу про важливі зміни  
в Європі та Євразії, вивчає еволюцію ролей, які виконують три 
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‘‘ Коли у Вашингтоні відбува-
ються важливі дебати —  
чи то щодо миру на Близькому 
Сході, світового фінансування,  
чи щодо урбаністичних 
стратегій, — можна бути 
впевненим: задаватиме тон 
дискусії Інститут Брукінгза.

’’
ІНДЕКС НАУКОВО�ДОСЛІДНИХ ЦЕНТРІВ 
ЖУРНАЛУ ·FOREIGN POLICY»

СВІТ
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найбільші нації, що мають найважливіше стратегічне значення 
на інституційній периферії Європи — Україна, Туреччина і Росія, –   
та розглядає можливості конструктивного залучення цих держав 
до співпраці Сполученими Штатами і Європою. 

У 2012 р. Інститут Брукінгза проводив великі публічні панельні 
дискусії, у тому числі дві, присвячені Україні: «Відступ України 
у відносинах з Європою та відповідь Заходу» і «Україна: перед 
обличчям вирішальних викликів»; а також менш масштабні дискусії 
з офіційними особами у форматі  круглого столу.  
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СПРИЯННЯ ПОІНФОРМОВАНОСТІ 
ПРО УКРАЇНУ ПІД ЧАС 
ПРИВАТНОГО ЛАНЧУ В РАМКАХ 
ЩОРІЧНОГО ВСЕСВІТНЬОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО ФОРУМУ  
У ДАВОСІ

Український ланч у Давосі – найвизначніше щорічне міжнародне 
зібрання за межами України, на якому світова еліта обговорює 
політичні та економічні проблеми України. Фонд Віктора Пінчука 
і міжнародна консультаційна група з інвестицій EastOne спільно 
організовують цю подію з нагоди щорічного засідання Всесвітнього 
економічного форуму з 2005 р.

На 8-му Українському ланчі в Давосі під назвою «Опції для 
майбутнього» президент України Віктор Янукович поділився 
своїми поглядами на проблеми і перспективи країни під час діалогу  
з президентом Польщі (1995–2005рр.) Олександром Квасьнєвським. 
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‘‘ У найближчому майбутньому 
Росія і Україна прагнутимуть 
зміцнити своє співробітництво 
з ЄС. Але вони рухатимуться  
з різною швидкістю.

’’
АЛЄКСЄЙ КУДРІН
заступник прем’єр-міністра  
Російської Федерації (2000–2011рр.)

СВІТ
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Наступна панельна дискусія, модератором якої виступила 
Христя Фрілянд, об’єднала для розмови представників України 
та інших країн: міністра закордонних справ Швеції Карла Більдта; 
міністра у справах ЄС та голову делегації Туреччини на переговорах 
Егемена Багіша; колишнього заступника прем’єр-міністра Російської 
Федерації Алєксєя Кудріна, лідера української опозиційної партії 
«Фронт Змін» Арсенія Яценюка і голову Державного агентства 
з інвестицій та управління національними проектами України 
Владислава Каськіва. 

Захід відвідали близько 300 лідерів бізнес-спільноти, політики, 
представники некомерційних організацій та ЗМІ.
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СПРИЯННЯ АНАЛІЗОВІ  
ТА ПОШИРЕННЮ РОЗУМІННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ  
НА ЗАХОДІ

Інститут міжнародної економіки Петерсена – приватна, 
некомерційна, незалежна науково-дослідна установа, що вивчає 
міжнародну економічну політику. З 1981р. Інститут регулярно 
проводить об’єктивний аналіз цілої низки міжнародних економічних 
проблем та пропонує конкретні рішення: шляхи розв’язання проблем 
боргової і валютної криз, вироблення порад щодо систем валютних 
курсів, застосування міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку та реформування Міжнародного Валютного Фонду (МВФ). 
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‘‘ Його високоякісні дані та 
аналітика керують політичними 
дебатами щодо грошових  
та торговельних питань.

’’
ГАЗЕТА THE WASHINGTON POST

СВІТ
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Починаючи з 2006 року, Фонд Віктора Пінчука надає підтримку 
«Східноєвропейській та українській програмі» Інституту 
Петерсона. Метою програми є поширення інформації серед 
політичної, соціальної та ділової міжнародної еліти про економічні 
виклики, які постають перед Україною. У 2012 р. Андерс Аслунд, 
старший науковий співробітник Інституту Петерсона, виступив 
із 82 публікаціями і виголосив понад 50 промов, присвячених 
Україні, Росії та східноєвропейській фінансовій кризі. Інститут 
провів засідання з обговорення президентських виборів у Росії  
та з інших актуальних тематик. 
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СПРИЯННЯ ВСТАНОВЛЕННЮ 
МИРУ ТА ВПРОВАДЖЕННЮ 
ПРОЕКТІВ СПІВРОБІТНИЦТВА, 
ОРІЄНТОВАНИХ  
НА МАЙБУТНЄ 

Центр миру Переса – провідна ізраїльська неприбуткова 
організація, що працює задля встановлення миру між Ізраїлем 
та сусідніми з ним арабськими країнами, насамперед між 
ізраїльтянами й палестинцями, а також між єврейськими  
та арабськими громадянами Ізраїлю. Заснований 1996 р. 
президентом Ізраїлю і лауреатом Нобелівської премії миру Шимоном 
Пересом, Центр Переса реалізовує десятки проектів, залучаючи  
до їх впровадження тисячі ізраїльтян та палестинців, євреїв  
та арабів, які за інших обставин розділені емоційними і фізичними 
бар’єрами. Даючи життя таким проектам, Центр сприяє втіленню 
бачення майбутнього Близького Сходу президентом Пересом, 
заснованого на терпимості, співпраці та добробуті, а також  
на економічному і технологічному розвитку. 
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‘‘ Незважаючи на всі наші 
розбіжності, ми можемо 
побудувати мир, а не тільки 
домовлятися про умови миру.

’’
ШИМОН ПЕРЕС
президент Держави Ізраїль

СВІТ
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З метою пропагування гуманізації, поваги  
та розуміння через налагодження контактів між 
палестинською, ізраїльською і європейською 
молоддю було засновано Тристоронню програму 
обміну для молоді. Програма посприяла підвищенню 
рівня розуміння між молодими людьми з різним 
корінням та досвідом, які за інших обставин  
не мали би можливості для взаємодії й вивчення 
унікального досвіду та культури свого ближнього. 
У березні 2012 р. палестинська, ізраїльська  
й українська молодь збиралася разом для участі 
у засіданнях, семінарах та робочих семінарах.  
До свого приїзду до Ізраїлю учасники взяли участь 
у п’ятнадцяти он-лайн зустрічах і обговореннях 
у Facebook. 
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СПРИЯННЯ МИРУ ЧЕРЕЗ 
РОЗУМІННЯ ТА ПОВАГУ  
ДО РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ

Фонд віри Тоні Блера сприяє розвиткові взаєморозуміння та 
поваги між віруючими різних конфесій і пропонує конструктивну 
альтернативу релігійним конфліктам через свої програми, орієнтовані 
на школи й університети.

«Обличчям до віри» — це інноваційна глобальна програма 
для шкіл, яка дає молодим людям знання і практичні вміння, 
необхідні для протидії екстремістським закликам та релігійній 
упередженості. У 2012 р. 10 українських шкіл із таких міст як Київ, 
Львів та Миргород було зареєстровано в програмі. 
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Ініціатива «Віра та глобалізація» – це світова мережа університетів 
і експертів, які реалізовують навчальні програми та проводять 
аналіз для надання допомоги нинішнім і майбутнім лідерам  
у розумінні питань релігії та її впливу на сучасний світ. У 2012 р. 
Національний університет Києво-Могилянська академія (НаУКМА) 
став першим університетом в Україні, який приєднався до мережі. 
НаУКМА запропонує курс на тему «Релігія та глобалізація», 
починаючи з вересня 2013 р.

Працюючи з партнерами в Україні, Фонд віри Тоні Блера прагне 
зробити свій внесок у формування нової когорти українців, які 
цінують роль релігії в сучасному світі та допомагають вибудовувати 
інформоване й мирне суспільство.  

‘‘ Ми матимемо найкращі 
шанси на мирне суспільство, 
якщо будемо заохочувати, 
сприяти й активізувати 
процеси досягнення 
міжконфесійної злагоди  
та розуміння.

’’
ТОНІ БЛЕР
засновник і патрон
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2006
6 березня
Офіційно утворено Фонд Віктора Пінчука 
для консолідації всієї благодійної діяльності 
Віктора Пінчука, що тривала понад 10 років.

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

15 липня
Виділення стипендій українським молодіжним 
лідерам для участі в семінарі Аспенського 
Інституту «Відповідальне лідерство»  
у м. Аспен, штат Колорадо, США. 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»  
з участю Стівена Спілберга. Співпродюсерами 
фільму виступили пан Спілберг та пан Пінчук 
спільно з Інститутом Фонду Шоа.
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2007
19 січня
Відкриття 2-ї виставки в PinchukArtCentre — 
«GENERATIONS.UsA».

26 січня
Відбулася 3-тя Українська ланч-конференція 
у Давосі з участю Вайри Віке-Фрайберга, 
Олександра Квасьнєвського, Віктора 
Януковича, Арсенія Яценюка, Олі Рена, 
Джорджа Сороса, Домініка Стросс-Кана.

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

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

16 червня
Концерт Елтона Джона в Києві, покликаний 
розширити суспільну поінформованість про
ВІЛ/СНІД. Шоу відвідали близько 200 тис. глядачів, 
та ще 4 млн. людей побачили його
по телебаченню. Відкриття в PinchukArtCentre 
виставки фотографій з приватної
колекції Елтона Джона.

28 червня – 1 липня
4-та щорічна конференція YES у Ялті, яку серед 
інших відвідали Білл Клінтон, Віктор Ющенко, 
Олександр Квасьнєвський, Герхард Шредер  
та Домінік Стросс-Кан.

6 жовтня
Відкриття в PinchukArtCentre 5-ї, найуспішнішої 
виставки під назвою «REFLECTION»

9 жовтня
Публічна лекція Джеймса Вульфенсона,  
9-го президента Світового банку.

24 жовтня
Публічна лекція Коліна Пауелла,  
65-го держсекретаря Сполучених Штатів Америки.
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2008
24 січня
Перше засідання круглого столу з питань благодійності  
у Давосі з нагоди щорічної зустрічі Всесвітнього економічного 
форуму з участю, зокрема, Джорджа Сороса, Метью Бішопа, 
Катерини Ющенко, Волтера Айзексона, Тадатакі Ямада.

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

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

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

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

14 червня
Концерт сера Пола Маккартні «Independence 
Concert» у Києві збирає 350 000 
шанувальників.

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

15-17 грудня
Конференція «Кордони Європи», організована 
Інститутом Брукінгза за підтримки Ялтинської 
європейської стратегії (YES).

               КОНЦЕРТ ПОЛА МАККАРТНІ “INDEPENDENCE CONCERT.”
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 2009
29 січня
2-й Давоський круглий стіл з питань 
благодійності «Від філантрокапіталізму  
до філантрокризи» з участю Білла Клінтона, 
Тоні Блера, Білла Гейтса, Річарда Бренсона, 
Мухаммада Юнуса та Джета Лі.

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

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  
на цей час.

18 травня
2-й Молодіжний форум стипендіальної 
програми Завтра.UA збирає у Києві понад  
300 стипендіатів.

3 червня
PinchukArtCentre представляє арт-проект 
«Степи мрійників» в Українському павільйоні 
на 53-й Венеціанській 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)  
з участю Олександра Квасьнєвського, Джеймса Вульфенсона, 
Ву Джіан Міня, Ронні Чана, Йошки Фішера, Віктора Януковича, 
Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка.

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

31 жовтня
Виставка 20 номінантів на загальнонаціональну Премію 
PinchukArtCentre для молодих українських художників.

4 грудня
Відкриття неонатального центру «Колиски надії» в Тернополі.

4 грудня
Нагородження першого лауреата Премії PinchukArtCentre для 
молодих українських художників.

8 грудня
Запуск проекту Future Generation Art Prize у Нью-Йорку – 
першої міжнародної премії для молодих художників,  
яка присуджується за підсумками відкритого конкурсу.
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2010
23 січня
Відкриття персональних виставок Субодха Гупти  
та Сергія Браткова у PinchukArtCentre.

28 січня
3-й круглий стіл з питань благодійності у Давосі «Hi-Teach = 
Hi-Tech + Філантропія + Освіта» з нагоди щорічної зустрічі 
Всесвітнього економічного форуму з участю Шимона
Переса, Мелінди Гейтс, Джиммі Вейлза, Ніколаса Негропонте, 
Шеллі Еск’ю та Джона Едварда Секстона.

29 січня
6-й Український ланч у Давосі на тему  
«Президентські вибори – куди йдеш,  
Україно?» на щорічній зустрічі  
Всесвітнього економічного форуму  
з кандидатами на пост президента  
Віктором Януковичем (телеміст),  
Юлією Тимошенко (телеміст), Сергієм  
Тігіпком та Арсенієм Яценюком, а також  
Карлом Більдтом і Олександром Квасьнєвським.

ІС
ТО
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24 лютого
Відкриття 20-го неонатального центру  
«Колиски надії» в м. Суми.

31 березня
Публічні лекції Строуба Телботта, президента 
Інституту Брукінгза, та Хав’єра Солани,
колишнього Верховного представника ЄС  
зі спільної зовнішньої політики та політики
безпеки і Генерального секретаря НАТО.

14 квітня
Церемонія нагородження лауреатів премії 
«Гордість країни».

16 квітня
Публічна лекція Йошки Фішера, екс-міністра 
закордонних справ і віце-канцлера Німеччини.

24 квітня
Відкриття виставки «Сексуальність  
і трансцендентність» у PinchukArtCentre.

17–20 травня
3-й Молодіжний форум стипендіальної 
програми Завтра.UA збирає у Києві понад  
300 стипендіатів.

26–29 травня
Проведення навчального семінару для 
медсестер відділень новонароджених  
у межах програми «Колиски надії».
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22 червня
17 українцям надано гранти від освітньої 
програми «Всесвітні студії» на навчання 
у провідних університетах світу за 
магістерськими програмами.

7 липня
Відкриття 21-го неонатального центру 
«Колиски надії» у Херсоні.

30 вересня – 3 жовтня
7-й щорічний саміт Ялтинської європейської 
стратегії (YES) «Україна і світ: переосмислення
і рух уперед» з 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, Алєксєя Кудріна, Хав’єра Солани, 
Домініка Стросс-Кана, Віктора Вексельберга  
та Олександра Волошина.

4 жовтня
Публічна лекція Білла Клінтона,  
42-го президента США.

30 жовтня
У PinchukArtCentre відкрилася виставка робіт  
21 художника, відібраних на конкурс за проектом  
Future Generation Art Prize 2010 – міжнародної премії  
для молодих художників.

10-12 листопада
Семінар для персоналу відділень інтенсивної терапії 
новонароджених у межах програми «Колиски надії».

22 листопада
Початок другого відбірного процесу для участі  
в Міжнародній стипендіальній програмі  
«Всесвітні студії».

24 листопада
Публічна лекція Шимона Переса, президента Ізраїлю.

2 грудня
Відкриття 22-го неонатального центру «Колиски надії»  
в Ужгороді. 

10 грудня
Бразильська художниця Сінтія Марчелле отримала  
головну премію для молодих художників  
Future Generation Art Prize 2010.
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2011
27 січня
4-й круглий стіл у Давосі «модернARTизація: 
мистецтво і філантропія змінюють 
суспільства» з Пауло Коельо, Олафуром 
Еліассоном, Джеффом Кунсом, Її Світлістю  
Шейхою Катару Аль Маяссою бінт Хамад бін 
Халіфа Аль-Тані, Річардом Армстронгом та 
Бернардо Пазом.

28 січня
7-й Український ланч у Давосі «2012@PL&UA» 
з Президентом України Віктором Януковичем 
та президентом Польщі Броніславом 
Коморовським, міністром закордонних справ 
Швеції Карлом Більдтом.

12 лютого
Виставки «You & I» Кендіс Брайтц, «Tool 
Beat» Деміена Ортеги, «Collection Platform 
1 – Circulation» та «Страх має багато облич» 
Василя Цаголова – у PinchukArtCentre.

15 квітня
Церемонія нагородження «Гордість країни»

18 травня 
Особиста виставка Олафура Еліассона 
«Твоє емоційне майбутнє» відкрита у 
PinchukArtCentre разом з виставкою Арсена 
Савадова «Blow-Up».

24 травня
4-й молодіжний Форум Zavtra.UA зібрав понад 
300 стипендіатів. Йонас Ріддерстрале – автор 
бестселера Funky Business – узяв участь  
як головний спікер.

31 травня 
PinchukArtCentre представив роботи Future 
Generation Art Prize на 54-й Бієнале у Венеції

6 червня
Тоні Блер прочитав українським студентам 
публічну лекцію «Віра та глобалізація»

7 червня
Програма Фонду Віктора Пінчука «Колиски 
надії» стала партнером національного проекту 
«Нове життя». 
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29 червня
19 молодих українців отримали гранти на 
навчання у найкращих університетах світу  
в рамках програми «Всесвітні студії»

8 вересня
Виставка «Голокост від куль: масові розстріли 
євреїв в Україні 1941-1944 рр.» відкрилася в 
Києві в партнерстві з Меморіалом Шоа, музей 
Yahad – In Unum

16 вересня
8-ма Ялтинська конференція «Україна  
і світ: спільні виклики, спільне майбутнє»  
з, поміж інших, Президентом України Віктором 
Януковичем та президентом Ізраїлю Шимоном 
Пересом, Миколою Азаровим, Карлом 
Більдтом, Мельвютом Кавусоглу, Юргеном 
Фітшеном, Штефаном Фюле, Кейратом 
Келімбетовим, Хав’єром Соланою, Ларрі 
Саммерсом та Строубом Телботтом. 

27 жовтня
Авторські виставки Синтії Марчелле  
та Олександра Ройбурта відкрилися  
в PinchukArtCentre

10 листопада
Виставка «Голокост від куль» відкрилася  
у Харкові

22 листопада 
Публічна лекція у Києві з участю Фреда 
Бергстена, директора Інституту міжнародної 
економіки Петерсона.

9 грудня
Микита Кадан виборов премію 
PinchukArtCentre Prize 2011
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Фонд Віктора Пінчука офіційно заснований у 2006 р. з метою 
консолідації різних напрямів благодійної діяльності Віктора 
Пінчука, яку він здійснював упродовж попередніх 10 років. 
Фонд Віктора Пінчука складається з двох різних юридичних 
осіб: неприбуткової юридичної особи у Великій Британії, яка 
виступає в ролі міжнародного представництва і сприяє міжнародній 
діяльності Фонду («Офіс Фонду Віктора Пінчука у Великобританії»),   
та благодійної неприбуткової організації, зареєстрованої відповідно 
до законодавства України (українська благодійна організація 
«Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива») для ведення 
різноманітної діяльності в Україні.

Усією діяльністю вищезазначених фондів (разом далі по тексту 
іменованих як «Фонд Віктора Пінчука») керує одна управлінська 
команда. Для щорічного звітування засновникам керівництво 
готує зведений фінансовий звіт про надходження та використання 
грошових коштів, у якому міститься інформація про надходження 
та використання грошових коштів обох цих фондів, а також стислий 
виклад облікової політики та інша пояснювальна інформація 
(«Зведений звіт»). Зведений звіт за 2012 р. після аудиторської 
перевірки компанією Ernst&Young був виданий 26 червня 2013 р. 
Повний текст Зведеного звіту та Звіту незалежних аудиторів 
можна отримати у Фонді Віктора Пінчука на запит.

Фонди отримують добровільні грошові внески переважно  
від юридичних осіб для фінансування різноманітних благодійних 
та соціальних проектів та надання благодійної допомоги.Ф

ІН
АН

СО
ВА

 ТА
 О

РГ
АН

ІЗ
АЦ

ІЙ
НА

 ІН
Ф

ОР
М

АЦ
ІЯ

ЛЮДИНА 
57%

СУСПІЛЬСТВО 
16%

СВІТ 
22%

ІНША БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, 
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ1 

5%1
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ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ  
ТА ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ*
За рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. (у дол. США)

  
2012

ЗАЛИШОК ГОТІВКОВИХ КОШТІВ СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 560 871
  
НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ:  
Внески та благодійні пожертви від юридичних і фізичних осіб 16 883 861
Відсотки, отримані за банківськими депозитами 5 203
ВСЬОГО ОТРИМАНО 16 889 064
  
ВИТРАТИ ЗА ПРОГРАМАМИ:  
ЛЮДИНА 9 892 575
«Колиски надії» 4 300 480
PinchukArtCentre 3 950 501
Завтра.ua 810 286
Світові дослідження 505 9 1 1
Київська школа економіки (KSE) 200 000
Публічні лекції 1 25 397
  
СУСПІЛЬСТВО 2 715 045
Глобальна ініціатива Клінтона (CGI) 1 000 000
Дніпропетровська програма підтримки громад 596 928
Фонд віри Тоні Блера 500 000
Круглий стіл з питань благодійності у Давосі 288 466
Українська біржа благодійності 278 038
Виставка «Голокост від куль» 2 7 805
Премія «Гордість країни» 23 808
  
СВІТ 3 707 582
Ялтинська європейська стратегія (YES) 2 587 643
Український ланч у Давосі 205 853
Інститут Брукінгза 200 000
Інститут міжнародної економіки Петерсона 200 000
Фонд «Open Ukraine» 199 086
Центр миру 190 000
Ізраїльська президентська конференція «Назустріч майбутньому» 125 000
  
ІНША БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 76 422
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 847 481
ВСЬОГО ВИТРАТ 17 239 105
ПРИБУТКИ/(ЗБИТКИ) ВІД ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНИМИ ВАЛЮТАМИ 109 855
  
ЗАЛИШОК ГРОШОВИХ КОШТІВ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 320 685

* Фінансова інформація, надана вище, є випискою зі Звіту про надходження та використання грошових 
коштів Фонду Віктора Пінчука за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., після аудиторської перевірки. 
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© 2012 Фонд Віктора Пінчука 

С. 18 знизу ліворуч
Аніш Капур, Без назви, 2012, сталь «Кортен», 
розміри змінні, Комісар — PinchukArtCentre

С. 19-21
© 2012 PinchukArtCentre

С. 22-23, 26-32
© 2012 Фонд Віктора Пінчука 

С. 33 вгорі праворуч
© Гійом Рібо. Сімферополь, Україна, 2006. 
Fosse commune où furent fusillés 11000 Juifs /
Сімферополь, Україна, 2006. Велике 
захоронення, де було вбито 11000 євреїв. 

С. 34-39, 42-51
© 2012 Фонд Віктора Пінчука 

С. 52-53
© Центр миру Переса
Фотографії: Нір Кейдар

С. 54-63, 66-67
© 2012 Фонд Віктора Пінчука 
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