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Про нас 

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

Наше бачення майбутнього

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

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

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

Наша місія

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

інвестиції у людину, аби примножити 
людський капітал;

інвестиції у суспільство, аби покращити 
рівень соціальної взаємодії;

інвестиції у світ, аби сприяти поглибленню 
всесвітньої інтеграції.
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Попри непрості обставини, 2009 рік став роком 
успіху Фонду. Рішучий поступ вперед у ці динамічні 
часи – вимагає повної віддачі. Креативності, 
наполегливості, витримки та незламного 
оптимізму. Я дуже радий, що нашому Фонду  
в 2009 році вдалося ще більше розвинути свій 
потенціал; що ми крок за кром йшли вперед  
з метою змінити Україну і весь світ на краще.

Сучасні філантропи мають бути «творцями мрій». 
Людьми, які наважуються на масштабні задуми 
та, водночас, прикладають конкретні зусилля, 
необхідні для втілення цих мрій у життя. Протягом 
всього 2009 року ми працювали над тим, аби 
наблизити до реальності наше бачення сучасної 
України: країна з новим поколінням лідерів, 
активним суспільством; країна, що відкрита для 
всього світу та є його невід’ємною часткою.  
Ми співпрацювали з українськими та 
міжнародними партнерами, видатними 
філантропами та політичними діячами,  
які є взірцем для нас.

Сприяючи інноваціям, які допоможуть наступному 
поколінню стати творцями майбутніх змін, 
наш Фонд закладає фундамент динамічного 
майбутнього нашої країни. Я щиро вірю — ідеї 
та відданість справі здатні подолати будь-які 
труднощі.
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«Наше бачення 
сучасної України: 

країна з новим 
поколінням 

лідерів, активним 
суспільством; країна, 

що відкрита для 
всього світу та є 

його невід’ємною 
часткою».

К і лька д ат 

2007 
 Створення 
міжнародної 
інвестиційно-
консалтингової 
компанії EastOne

2006 
Заснування  
Фонду Віктора 
Пінчука

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

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

1990
Започаткування 
корпорації 
«Інтерпайп» 
на основі своїх 
запатентованих 
інновацій

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

1960
Народився  
у м. Києві
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передбачає надання грантів кращим 

українським студентам  

для отримання магістерського 

ступеню у найкращих університетах 

світу. По-друге, ми заснували дві 

масштабні премії для молодих 

художників: Премію  

PinchukArtCentre для молодих 

українських художників та Премію 

Future Generation Art Prize — першу 

приватну всесвітню арт-премію.  

І по-третє, ми продовжуємо 

вдосконалювати роботу  

зі студентами в рамках проекту 

«Завтра.UA». На форумі «Завтра.UA» 

у 2009 році українські видатні 

особистості працювали пліч-о-пліч  

зі стипендіатами програми  

над розробкою соціальних проектів  

з метою залучення молоді  

до громадських ініціатив, 

спрямованих на розвиток України. 

Ми і надалі маємо намір посилювати 

нашу діяльність аби підготувати 

високоосвічене, прогресивне  

та соціально відповідальне нове 

покоління, котре стане творцем 

майбутніх змін.   

 

Ще однією метою Фонду  

є розвиток філантропії  

в Україні. Що відбулося у цьому 

напрямку вашої діяльності?  

Не зважаючи на кризу, ми впевнено 

можемо говорити, що український 

філантропічний ландшафт 

поліпшується з кожним місяцем.  

Все більше підприємців долучаються 

до справи, фонди починають 

працювати більш професійно  

та виходять на міжнародний рівень, 

філантропи та їх команди об’єднують 

зусилля та обмінюються досвідом.  

Ми дуже пишаємось своєю 

належністю до тих, хто надихає  

на такі зрушення. У 2009 році  

ми продовжили цю лінію, працюючи 

спільно з іншими провідними 

благодійними установами України, 

знайомлячи Україну з натхненною 

роботою світових філантропів  

та розвиваючи зв’язки з міжнародною 

благодійницькою спільнотою,  

як, наприклад, на Круглому столі  

з питань благодійності у Давосі. Але 

попереду ще багато роботи. Загалом 

благодійність в Україні розвинена 

недостатньо. І ми збираємось і надалі 

надихати майбутніх філантропів  

та допомагати українській благодійній 

справі  ставати прозорішою, 

підзвітною, відчутною та ефективною.

«Для тих, хто 
має власну місію 
щодо майбутнього 
суспільства і світу, 
криза не може бути 
перешкодою». 
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2009 рік – не найкращий рік  

для філантропів у всьому світі.  

Як Фонд Віктора Пінчука 

справляється з кризою?

Криза в економіці не має означати 

кризу у філантропії. Для тих,  

хто займається благодійництвом 

системно, має власну місію щодо 

майбутнього суспільства і світу, криза 

не може бути перешкодою. Вона  

є викликом, який змушує працювати 

більш ефективно та інноваційно, 

досягаючи кращих результатів  

в умовах скорочення кошторисів.  

Для нас – як і для всіх провідних 

благодійних фондів світу – саме 

цей принцип був визначним під час 

глобальної економічної кризи.  

Ми не згорнули жодного з проектів. 

Нам вдалося розробити та запустити 

нові програми. Ми зосередилися  

на тому, що у кожному проекті  

є головним, що просуває нас  

до виконання місії. Саме це зробило 

успішною діяльність Фонду  

та допомогло нам не тільки подолати 

кризу, але й стати сильнішими  

та досвіченішими.

Фонд Віктора Пінчука має за мету 

підтримувати нові покоління. 

Які кроки були зроблені в цьому 

напрямку в 2009 році? 

Аби збільшити підтримку молодим 

поколінням ми запустили декілька 

нових проектів у різних сферах 

діяльності. По-перше, наша нова 

програма під назвою «Всесвітні студії» 

Кілька дат

2007 
Голова Правління 
Фонду Віктора 
Пінчука

2007 
Віце-президент 
EastOne

2002
Була обрана 
народним 
депутатом України 

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

1993
Головний 
фінансовий 
директор, 
корпорація 
«Інтерпайп»

1987
Закінчила 
Дніпропетровський 
Національний 
університет

Юлія Чеботарьова,  Гол о в а Пр ав л ін ня
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1. Фонд Віктора Пінчука – приватний незалежний благодійний фонд.  

Він є незалежним від будь-якого уряду, будь-якої політичної партії чи корпорації.  

Він діє у відповідності до бачення та почуттів його засновника, Віктора Пінчука, з метою 

створювати можливості для наступних поколінь.

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

які стоять перед країною, взаємопов’язані та взаємозалежні з викликами, що стоять 

перед усім світом. Так само ми здійснюємо свою діяльність у двох площинах – 

реалізуємо проекти в Україні із використанням найкращих міжнародних практик  

та працюємо на міжнародному рівні над пошуком відповідей на глобальні виклики, 

використовуючи наші українські ноу-хау та досвід.

3. Діяльність Фонду базується на принципі створення можливостей.  

Наші інвестиції у більшості випадків мають довгостроковий характер та спрямовані  

на те, щоб створити сприятливі можливості для людей, які прагнуть використати 

надані долею шанси. 

Наші ключові принципи відображають 
філософію Фонду Віктора Пінчука.  
Вони говорять про те, що ми робимо,  
чому ми це робимо і як саме робимо. 

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

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

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

Ми прагнемо використовувати найкращі корпоративні практики та пристосувати  

їх до наших інвестицій у соціальній сфері. Стратегічне мислення, орієнтація  

на результат та ефективність використання ресурсів – наші ключові принципи.

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

проектів. Відіграючи унікальну роль у розвитку філантропії, ми прагнемо показати 

приклад та надихнути інших до дії. Ми хочемо, щоб ціле покоління стало творцем 

майбутніх змін.

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

принципами, які мають поділяти і захищати всі, хто з нами працює.

007



009008

Н
аш

і п
р

о
ек

ти

Охорона здоров’я 

Колиски надії
З метою зменшення дитячої смертності 
в Україні ми розбудовуємо мережу 
неонатальних центрів по всій країні, 
забезпечуючи їх найсучаснішим медичним 
обладнанням та підвищуючи кваліфікацію 
медперсоналу. За період 2006-2009 рр. 
було обладнано 19 таких центрів і врятовано 
близько 6000 новонароджених.

Освіта

Завтра.UA
Завтра.UA – це найбільша приватна 
загальнонаціональна стипендіальна 
програма  в Україні. Ми відбираємо 
найталановитіших студентів України, 
надаємо їм фінансову підтримку  
для продовження освіти та пропонуємо 
можливості індивідуального розвитку 
у якості відповідальних та активних 
громадян. Ми працюємо у партнерстві з 60 
університетами. Понад 800 студентів стали 
стипендіатами програми у 2007-2009 рр.

Всесвітні студії
«Всесвітні студії» – це стипендіальна 
програма, спрямована на формування 
нового покоління української професійної 
еліти шляхом надання грантів українській 
молоді на отримання магістерського 
ступеню в кращих університетах світу.

Київська Школа Економіки (KSE)
Ми підтримуємо розбудову Київської школи 
економіки, єдиного навчального закладу 
в Україні, що керується міжнародними 
стандартами економічної освіти. Метою 
Київської школи економіки є виховання 
нової генерації економістів задля 
поліпшення економічного, ділового  
та політичного середовища в Україні. 

«Аспен-Україна»
Спільно з інститутом Аспена (США),  
застосовуючи його сучасні методики,  
ми підтримуємо поширення в Україні 
ціннісно-орієнтованого типу лідерства,  
який має на меті покращення життя окремих 
громад та країни в цілому. У 2009 році третій 
семінар у рамках програми «Аспен-Україна» 
зібрав 22-х лідерів з України та Латвії.

Мистецтво 

PinchukArtCentre 
PinchukArtCentre – найбільший  
та найдинамічніший приватний мистецький 
центр у Центральній та Східній Європі. 
Його завдання – сприяти художній просвіті, 
розвивати та навчати цінувати мистецтво 
в Україні. З моменту відкриття у вересні 
2006 р. і до грудня 2009 р. у центрі було 
проведено 14 виставок, які відвідало понад 
900 000 осіб.

ІНВЕСТИЦІЇ У ЛЮДИНУ ― примноження людського капіталу

ЛЮДИНА
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Розвиток філантропії

Глобальна Ініціатива Клінтона (Clinton 
Global Initiative)
Ми підтримуємо Глобальну ініціативу 

Клінтона (CGI) – один з найінноваційніших 

філантропічних проектів у світі.  

Під його егідою збирається міжнародна 

спільнота лідерів для напрацювання  

та втілення новаторських ідей у відповідь 

на найкритичніші виклики сьогоднішнього 

світу.

Круглий стіл з питань благодійності 
З нагоди Всесвітнього економічного форуму 

у Давосі, ми організували Круглий стіл  

з питань благодійності. Метою цього 

зібрання було підняти та обговорити 

питання стосовно розвитку філантропії  

як в Україні, так і в усьому світі. Подія зібрала 

150 учасників.

Популяризація України у світі

Український ланч у Давосі
Щорічно, під час Всесвітнього економічного 

форуму у Давосі, ми організовуємо  

та проводимо Українську ланч-конференцію,  

в ході якої обговорюються тенденції 

розвитку нашої країни. Це одна  

з міжнародних подій, покликаних 

пропагувати Україну серед світової еліти  

та спонукати міжнародну спільноту  

до діалогу. За період з 2005 по 2008 рік  

в ланч-конференціях взяли участь 700 

лідерів країн та відомих особистостей.

Інститут Петерсона (Peterson Institute)
Ми підтримуємо «Східноєвропейську  

та українську програму» Інституту 

міжнародної економіки Петерсона  для того, 

щоб привернути увагу Заходу до нинішніх 

економічних перетворень в Україні шляхом 

їх публічного аналізу та пропаганди.

Фонд «Open Ukraine»
Ми підтримуємо діяльність фонду  

«Open Ukraine» з метою поліпшити імідж 

України у світі та сприяти розвитку публічної 

дипломатії.  

Єдність і толерантність

«Гордість країни»
Щороку ми вручаємо Національну премію 

«Гордість країни» громадянам України, 

які продемонстрували виняткову відвагу 

та самовідданість. У партнерстві з Новим 

каналом та газетою «ФАКТИ» церемонія 

нагородження транслюється на всю країну. 

Місцеві громади
Фонд Віктора Пінчука підтримує освітнє, 

культурне та духовне відродження 

єврейських громад в Україні. У 2009 році  

ми підтримали проекти, які були ініційовані  

32 громадами в різних куточках країни.

Юридичні клініки/Правова допомога
У співпраці з «Інститутом відкритого 

суспільства» та Міжнародним Фондом 

«Відродження» ми підтримуємо юридичні 

клініки та проекти з правової допомоги 

для забезпечення рівноправного доступу 

до правосуддя для українських громадян, 

посилення верховенства права  

та дотримання прав людини.

Інтеграція в ЄС

Ялтинська Європейська Стратегія (YES)
Ми підтримуємо YES – Ялтинську 

Європейську Стратегію – міжнародну 

організацію, яка працює на сприяння 

інтеграції України до Євросоюзу. Щорічна 

зустріч у Ялті стала головним громадським 

форумом високого рівня між ЄС та Україною, 

де відбуваються обговорення глобальних 

змін та місця України у світі.

Інститут Брукінгза
Ми підтримуємо програму Інституту 

Брукінгза під назвою «Кордони Європи»,  

в ході якої аналізуються проблеми, 

викликані розширенням Європейського 

Союзу. Нашою метою є допомогти 

експертам та політикам осягнути внутрішні 

процеси країни, і тим самим сприяти ідеї 

українського членства у ЄС.

Глобальні виклики

Ізраїльська президентська конференція
Ми підтримуємо Ізраїльську міжнародну 

президентську конференцію «Назустріч 

майбутньому», на якій збираються видатні 

представники усіх кіл суспільства, запалені 

духом новаторства.

ІНВЕСТИЦІЇ У СУСПІЛЬСТВО ― покращення рівня соціальної взаємодії ІНВЕСТИЦІЇ У СВІТ ― сприяння поглибленню всесвітньої інтеграції

С УСПІЛЬС ТВО СВІТ
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2009 
29 січня
2-й Давоський круглий стіл з питань 

благодійності «Від філантрокапіталізму 

до філантрокризи» за участі Тоні Блера, 

Річарда Бренсона, Білла Гейтса,  

Білла Клінтона, Джета Лі  

та Мухаммада Юнуса.

30 січня
З нагоди щорічного Міжнародного 

економічного форуму відбувся  

5-й Український ланч в Давосі  

на тему «Криза: шляхи подолання»  

за участі Григорія Немирі, Кріса Паттена, 

Джорджа Сороса, Томаса Фрідмана,  

та Арсенія Яценюка.

10 квітня
Церемонія нагородження лауреатів 

премії «Гордість країни».

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

25 квітня
Відкриття виставки «Реквієм» 

в PinchukArtCentre ― наймасштабнішої 

персональної виставки Деміена Хьорста 

до цього часу.

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

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

24 червня
Початок відбіркового процесу для 

участі в Міжнародній стипендіальній 

програмі «Всесвітні студії».  

16 липня 
Відкриття 18-го неонатального центру 
«Колиски надії» в Миколаєві.

24-27 вересня
6-й Щорічний саміт Ялтинської 
європейської стратегії (YES) за участі 
Джеймса Вульфенсона, Александра 
Кваснєвського, У Дзянь Міня,  
Юлії Тимошенко, Ронні Чана,  
Йошки Фішера, Віктора Януковича,  
та Арсенія Яценюка.

1 жовтня
Проведення навчального семінару 

для неонатологів у рамках програми 

«Колиски надії». 
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31 жовтня
Виставка 20 номінантів 
на загальнонаціональну 
Премію PinchukArtCentre  
для молодих українських  
художників віком до 35 років.

4 грудня
Відкриття 19-го неонатального центру 
«Колиски надії» у Тернополі.

4 грудня
Нагородження першого лауреата  
Премії PinchukArtCentre.

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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28 червня – 1 липня 
4-та щорічна конференція 
YES у Ялті, яку серед інших 
відвідали Александр 
Кваснєвський, Біл Клінтон, 
Домінік Стросс-Кан, 
Герхард Шредер, Віктор 
Ющенко та Янез Янша.  

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

9 жовтня 
Публічна лекція Джеймса 
Вульфенсона, 9-го 
президента Світового банку, 
у Київській школі економіки.

24 жовтня 
Публічна лекція Коліна 
Пауела, 65-го Держсекретаря 
Сполучених Штатів Америки, 
у Київській школі економіки.

6 листопада 
Відкриття 12-го 
неонатального центру  
у рамках програми  
«Колиски надії». 

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

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

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

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

2008
24 січня
Перше засідання 
Круглого столу з питань 
благодійності у Давосі  
з нагоди щорічної зустрічі 
Всесвітнього економічного 
форуму. Ключові 
доповідачі: Метью Бішоп, 
Волтер Ізексон, Джордж 
Сорос, Роберт Харісон
та Тадатака Ямада.

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

8 квітня
Лекція лауреата 
Нобелівської премії 
миру 2006 року доктора 
Мухаммада Юнуса. 

15 травня
Лекція 7-го Генерального 
секретаря ООН Кофі 
Аннана.
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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 
виставці у Венеції.

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

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

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

10-13 липня 
5-й щорічний саміт 
«Ялтинської європейської 
стратегії" (YES) за участі 
Тоні Блера, Александра 
Кваснєвського, Михайла 
Саакашвілі, Домініка 
Стросс-Кана та інших.

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

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

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

13-16 липня
3-я щорічна зустріч  
у рамках Ялтинської 
Європейської
Стратегії (YES).

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



«Колиски надії»

Завтра.UA

«Всесвітні студії»

Київська школа економіки

«Аспен-Україна»

PinchukArtCentre
Охорона здоров’я

Освіта

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

Показник дитячої смертності в Україні вдвічі 
перевищує відповідний показник США та Західної 
Європи. Дитяча смерть – це драма для родини, 
яка втрачає дитину. Це також величезна загроза 
подальшому розвитку країни, яка вже зіткнулася 
з різким скороченням кількості мешканців та 
безпрецедентною проблемою старіння населення. 

У червні 2006 року Фонд Віктора Пінчука розпочав 
програму «Колиски надії», спрямовану  
на розбудову мережі найсучасніших неонатальних 
центрів по всій країні (на базі існуючих державних 
медичних закладів). Такі центри Фонд забезпечує 
сучасним медичним обладнанням, навчає лікарів 
та медсестер новим технологіям виходжування 
новонароджених. Фонд також обладнує центри 
комп’ютерами, підключенними до мережі 
Інтернет, аби надати медпрацівникам доступ  
до останньої інформації у галузі неонатології. 

У 2009 році було відкрито ще три нових центри 
«Колиски надії» у Києві, Миколаєві та Тернополі, 
збільшивши загальну кількість таких центрів до 19 
(протягом 2006-2008 рр. було відкрито 16 центрів 
«Колиски надії» у Чернігові, Володимирці, Полтаві, 
Дніпропетровську, Києві, Луцьку, Чернівцях, 
Ізмаїлі, Бахчисараї, Сімферополі, Одесі, Донецьку, 
Хмельницькому, Житомирі, Черкасах та Івано-
Франківську).

 «Тепер будь-яка мати, яка народила 
недоношене дитя, може бути впевнена, 
що її маля отримає повний спектр 
сучасної медичної допомоги. Адже  
в результаті співпраці з Фондом, наше 
відділення має всі необхідні ресурси». 

НЕлЯ СКУБЕНКо
Завідуюча відділенням реанімації 
Тернопільського обласного перинатального 
центру

19
Неонатальних 
центрів 
відкрито у 
2006-2009 рр.

6,000 
Малюків 
врятовано  
за період  
з 2006 р.

Відкриття другого неонатального центру в Києві 
у 2009 році стало спільним проектом Фонду 
та британського художника Деміена Хьорста. 
Відкриття центру було профінансовано за рахунок 
коштів, виручених від продажу роботи художника 
«Темні дні» («Dark Days») на аукціоні Sotheby's. 
Саме з цією метою Деміен Хьорст подарував свою 
картину Фонду Віктора Пінчука.

Крім того, у 2009 році в рамках програми 
«Колиски надії» продовжувалась робота 
з навчання лікарів новітнім технологіям 
виходжування новонароджених. Згідно з даними 
лікарів завдяки програмі «Колиски надії» було 
врятовано більше 6 000 новонароджених.

ЛЮДИНА
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Завтра.UA – це найбільша приватна 
загальнонаціональна стипендіальна програма 
в Україні. Ми відбираємо найталановитіших 
студентів України, надаємо їм фінансову 
підтримку для продовження освіти та пропонуємо 
можливості індивідуального розвитку у якості 
відповідальних та активних громадян.

Стипендіати відбираються щорічно на відкритому 

всеукраїнському конкурсі. Критерії відбору: 

високий інтелектуальний рівень, самостійна 

наукова робота, лідерські та комунікативні 

здібності.  Потенційні стипендіати відбираються 

незалежними фаховими експертами  

за результатами оцінки письмових анонімних робіт  

та під час проведення рольових ігор. 

Кожен стипендіат Завтра.UA отримує стипендію 

у розмірі 942 грн. на місяць протягом року. 

Програма надає студентам додаткові можливості 

для професійного та особистого розвитку,  

а також для налагодження нових зв’язків. 

На сьогодні Програма співпрацює з 60 вищими 

навчальними закладами з усіх регіонів країни 

(порівняно з 11 станом на 2007 рік). За ці три роки 

стипендіатами Програми стали понад 800 осіб  

з 3 000 учасників конкурсу.

16-19 травня 2009 р. відбувся 2-й Молодіжний 

Форум Завтра.UA. Мета Форуму залучити 

стипендіатів  до соціальних ініціатив, спрямованих 

на розвиток країни та суспільства.

ЛЮДИНА

«Стипендія від Завтра.UA підтримала 
мою науково-дослідницьку роботу, а 
завдяки тренінгам я зміг оцінити свої 
професійні здібності, особисті якості, 
а також стати більш організованим та 
отримати нові навички».

АрІСтоВ ВАДиМ ЮрІйоВич
НУ «Києво-Могилянська академія», Київ

318
Стипендіатів  
у 2009 році

54 
Університети-
партнери

На Форумі стипендіатами було розроблено 

понад 20 соціальних проектів, 7 з яких було  

доопрацьовано спільно з такими відомими  

українцями, як Святослав Вакарчук, Павло Гудімов, 

Кирило Дмітрієв, Віталій Кличко, Андрій Курков, 

Лілія Подкопаєва, Олег Скрипка та Сергій Тігіпко.

У серпні 2009 р. стипендіати Завтра.UA завершили 

реалізацію проекту «Заповідник-2009». Протягом 

літа 55 волонтерів з усіх регіонів України 

працювали на таких об’єктах: НПП «Гомільшанські 

ліси» на Харківщині, Хустський замок  

на Закарпатті,  Білгород-Дністровська фортеця в 

Одеській області та Свірзький замок на Львівщині. 
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«Всесвітні студії» – це стипендіальна програма, 
спрямована на формування нового покоління 
української професійної еліти шляхом надання 
грантів українській молоді на отримання 
магістерського ступеню в кращих університетах 
світу.

Проект «Всесвітні студії» допомагає найкращим 
та найталановитішим українським студентам 
втілити свої мрії в життя. Ми вважаємо, що кошти 
не повинні ставати перешкодою для людини, яка 
змогла вступити в один з найкращих світових ВНЗ. 
Програма «Всесвітні студії» вперше пропонує 
українській молоді системний доступ до кращих 
університетів світу, незважаючи на її фінансові 
можливості.

Програма «Всесвітні студії» надає підтримку 
українцям в отриманні магістерської ступені  
в одному з 200 кращих університетів світу  
(згідно зі рейтингом Times Higher Education - QS). 
Всі отримувачі гранту мають взяти на себе 
зобов’язання повернутися в Україну, завершивши  
навчання за кордоном, та відпрацювати за фахом 
щонайменше 5 років.

Гранти від Фонду Віктора Пінчука будуть 
надаватися для отримання освіти у чотирьох 
галузях, які Фонд вважає пріоритетними  
для подальшого розвитку України, а саме:  
сільське господарство, довкілля та екологія,  
право та державне управління. В першу чергу 
грант буде покривати витрати на оплату 
навчання в університеті, підручники та медичне 

«Коли мова йде про те, аби відкинути 
образи дня вчорашнього  та  творити 
реалії дня завтрашнього, молодь майже 
завжди стоїть на стороні майбутнього. 
Майже завжди і майже всюди». 

ВІльЯМ ДжЕФЕрСоН КлІНтоН
42-й Президент США (1993-2001)
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200
Кращих 
університетів 
світу

20 
Стипендіатів 
розпочнуть 
навчання 
восени 2010р
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страхування. Розмір гранту буде встановлюватися 
окремо для кожного випадку, зважаючи на 
потреби та досягнення студента. В середньому 
грант покриватиме до 60 % всієї необхідної суми.

Учасники проекту відбиратимуться незалежною 
комісією у ході відкритого загальнонаціонального 
конкурсу. Всі кандидати повинні самостійно 
вибрати університет, подати документи  
та вступити до нього, аби претендувати  
на отримання гранту.

Віктор Пінчук оголосив про запуск проекту під час 
щорічних зборів Глобальної ініціативи Клінтона 
у 2008 році. В 2009 році було розпочато відбір 
перших 17 молодих українців, які відправляться  
на навчання за кордон восени 2010 року.

ЛЮДИНА



Ми підтримуємо розбудову Київської школи 
економіки, єдиного навчального закладу  
в Україні, що керується міжнародними стандартами 
економічної освіти. Метою Київської школи 
економіки є виховання нової генерації економістів 
задля  поліпшення економічного, ділового  
та політичного середовища в Україні.

Київська школа економіки (KSE ) пропонує 

міжнародно визнану повну дворічну англомовну 

магістерську програму. Програма викладається 

іноземними та українськими викладачами, 

що пройшли навчання на Заході і мають значний 

дослідницький досвід. 

Місія KSE має дві складові:

- виховання нової генерації економістів;

- створення самодостатньої бази для економічних 

досліджень та освіти.

У 2009 році 34 студенти стали випускниками 

дворічної магістерської програми з економіки, 

отримавши ступень магістрів з економічного 

аналізу та фінансової економіки. Викладачі 

KSE  написали 13 статей, які було опубліковано 

у найавторитетніших міжнародних наукових 

виданнях.

Київська школа економіки була заснована у 2006 р. 

Консорціумом з економічної освіти та досліджень 

«Почавши навчання за докторською 
програмою в Берклі, я з впевненістю 
можу сказати, що рівень економічної 
освіти в KSE – серед найвищих у світі».

ВЯчЕСлАВ ШЕрЕМІроВ
випускник KSE 2008 рік
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(EERC) та Фондом Віктора Пінчука.

KSE співпрацює з Х’юстонським університетом 

(США), що дозволяє її випускникам отримувати 

дипломи магістра економіки американського 

зразка.

Після отримання магістерського ступеню 

випускники школи займаються академічною 

кар’єрою та долучаються до навчальних програм  

у Західній Європі та Північній Америці  

для отримання ступеню доктора філософії,  

або стають економістами й аналітиками  

в українських аналітичних центрах та урядових 

структурах, чи працюють на приватні компанії.
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Спільно з інститутом Аспена (США), застосовуючи 
його сучасні методики, ми підтримуємо поширення 
в Україні ціннісно-орієнтованого типу лідерства, 
який має на меті покращення життя окремих 
громад та країни в цілому.

Ініціатива «Аспен-Україна» була розпочата  
у 2006 році з метою допомогти перспективним 
українським лідерам набути якостей 
інтелектуальної еліти, готової присвятити себе 
проблемам суспільного життя.

У 2006-2007 роках ми надали стипендії  
9 українським лідерам для участі у Аспенівському 
семінарі «Відповідальне лідерство» у США.  
Ці учасники відіграли провідну роль у залученні 
ширшої аудиторії при підготовці першого семінару 
«Відповідальне лідерство» в Україні у 2008 р.

Перші два семінари «Аспен-Україна», організовані 
Фондом Віктора Пінчука спільно з Інститутом 
Аспена, відбулись у лютому та жовтні 2008 року  
в Криму. На цих семінарах, в сприятливих  
для розмірковувань і дружніх стосунків умовах, 
збирались групи з 20-25 лідерів для жвавих 
та інтенсивних дискусій, які проводили 
кваліфіковані модератори. Класичні та сучасні 
тексти Арістотеля, Хоббса, Руссо, Сковороди, 
Толстого, Гавела, які відображають всю потужність 
людської цивілізації, стали відправними точками 
для глибоких дискусій, у ході яких питання, 
поставлені групою, часто були такими ж 
блискучими, як і різноманітні, багаті на позачасову 
мудрість тексти філософів.

Третій семінар «Аспен-Україна», який проводився  
у листопаді 2009 року, зібрав разом 22 лідерів  
з України та Латвії.

Випускники семінарів кажуть що, завершивши 
курс, вони виходять сповнені нових сил,  
як з особистої, так і з професійної точок зору,  
з вдосконаленими навичками прийняття рішень  
і часто з настільки зміненими поглядами на життя, 
що намічають новий план щодо майбутнього. 

Семінари проводились українською і російською 
мовами за методикою, розробленою Інститутом 
Аспена. Аспенівський метод текстового 
діалогу пропонує учасникам нейтральний 
форум для розмірковування над одвічними 
людськими цінностями, пошуку спільної мови 
та культивування кращого розуміння сутності 
людини.

«Я отримав справжнє задоволення, 
сформував нові цілі, багато чому 
навчився, та головне, набув нових друзів».

СВЯтоСлАВ ВАКАрчУК
співак та громадський лідер
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3
Однотижневі 
семінари 
«Аспен–
Україна»

66 
Учасників 
семінарів  
з 19 міст 
України  
та Латвії  
в 2008-2009 р.
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PinchukArtCentre – найбільший та найдинамічніший 
приватний мистецький центр у Центральній  
та Східній Європі. Його завдання – сприяти 
художній просвіті, розвивати та навчати цінувати 
мистецтво в Україні. 

PinchukArtCentre являється провідним 

міжнародним центром сучасного мистецтва  

21-го століття. Своєю діяльністю PinchukArtCentre 

сприяє культурній інтеграції та емансипації 

українського мистецтва та суспільства. Більш того, 

він сприяє культурному діалогу на рівні східних  

і західних культур.

Всім відомо, що світ змінюється, але мистецтво 

лишається назавжди. Тож, ми віримо у силу 

мистецтва як чинника розвитку індивідуальності 

споглядача. Ми переконані, що  сучасне мистецтво 

та  його розуміння може сприяти модернізації 

суспільства. Наша традиція – це майбутнє.

З моменту свого відкриття у вересні 2006 року  

до грудня 2009  PinchukArtCentre провів 

13 виставок та інші проекти, прийнявши більше 

950 000 відвідувачів. PinchukArtCentre відкритий 

для відвідувачів щодня з 12 до 21 години,  

крім понеділка. Вхід безкоштовний. Твори,  

що виставляються, є частиною приватної колекції, 

або привозяться на період виставок у рамках 

міжнародного обміну. Ми презентуємо роботи, 

виконані найкращими світовими та українськми 

митцями, такими як Сергій Братков, Ілля Чічкан, 

Ентоні Гормлі, Андреас Ґурскі, Деміен Херст, 

Джефф Кунс, Сара Моріс, Вік Муніс, Такаші 

Муракамі, Арсен Савадов, Сем Тейлор-Вуд, Олег 

Тістол, Василь Цаголов, Петро Укланські та інших. 

В 2009 PinchukArtCentre організував п’ять 

масштабних експозицій та реалізував один проект, 

які відвідало майже 450 000 осіб. PinchukArtCentre 

пишається своєю роллю однієї з центральних арен 

світового мистецтва, де виставляються роботи 

видатних митців сучасності, які віддзеркалюють  

та репрезентують всю складність світу  

в унікальних, нових формах.

У 2009 році PinchukArtCentre вручив першу премію 

PinchukArtCentre Prize ― загальнонаціональну 

премію у сфері сучасного мистецтва. Вона 

присуджується молодим українським митцям 

віком до 35 років. Переможець обирався  

з 20 претендентів, відібраних експертною комісією 

з 1100 поданих заявок. Також у 2009 році Фонд 

ініціював Future Generation Art Prize – першу 

міжнародну приватну арт-премію. Вона буде 

вручатися представникам нового покоління 

художників, віддаючи перевагу художній якості 

творів та з метою тривалої підтримки молодого 

таланту. 
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Загальна кількість відвідувачів: 
близько 450 000, включаючи 
150 000 відвідувачів спеціального 
павільйону Деміена Хьорста

СЕМ тЕйлор-ВУД
17 січня – 1 березня

Перша персональна виставка 
відомої британської художниці  
у Східній Європі. Сем Тейлор-Вуд 
відома своїми захоплюючими 
психологічними фото-, кіно-  
та відеопортретами.

21 роСІЯ
17 січня – 1 березня

Групова виставка,  
яка характеризується виразною 
кураторською позицією — 
представити російське мистецтво 
нового тисячоліття, як складний  
вузол колізій: колізій напрямку, 
поколінь, медійності, тематичності.

PROJECT ROOM
Кейта Сугіура
17 січня – 1 березня

Перша персональна виставка 
Кейта Сугіури стала нагородою 
молодому японському 
фотографу, посівшому третє 
місце на GEISAI 2008, від Віктора 
Пінчука – одного з членів журі 
щорічної арт-ярмарки GEISAI, 
організованої всесвітньо відомим 
митцем Такаші Муракамі.

ДЕМІЕН ХьорСт
Реквієм
25 квітня –20 вересня

Масштабна ретроспектива 
творчості Деміена Хьорста,  
до якої увійшли понад сто робіт, 
створених у період з 1990  
до 2008 року, та сорок робіт 
нового циклу Skull paintings, 
стала найбільшою персональною 
виставкою митця. 

Арт-майстерня

Виставка відкрилась спеціальним 
заходом для киян з так званими 
«машинами для малювання» (spin 
painting machines). Відвідувачі 
мали можливість створити 
витвори мистецтва власноруч.

Освітня програма / 
Інформаційний центр

Відвідувачам арт-центру 
пропонуються 2 групові 
екскурсії щодня та регулярні 
тури виставкою для українських 
школярів та студентів ВНЗ.

ВЕНЕЦІйСьКА БІЄНАлЕ 2009 
Степи мрійників
Ілля Чічкан та Міхара Ясухіро

На запрошення Міністерства 
культури України 
PinchukArtCentre представив 
Український павільйон на 53-й 
Міжнародній виставці сучасного 
мистецтва (Венеційській бієнале) 
з проектом «Степи мрійників». До 
роботи над мистецьким проектом 
були залучені Ілля Чічкан (Україна)  

та Міхара Ясухіро (Японія). 
Куратором проекту став 

Володимир Кличко.

ПрЕМІЯ PINCHUKARTCENTRE 
Виставка 20 номінантів 
на отримання Премії 
PinchukArtCentre 
31 жовтня –20 грудня

Виставка 20 номінантів 
на отримання Премії 
PinchukArtCentre ― 
загальнонаціональної премії 
сучасного мистецтва, яка 
присуджується молодим 
українським художникам віком 
до 35 років включно ― були 
відібрані Експертною Комісією 
конкурсу із 1100 отриманих 
заявок. 

рУДий лІС
Твори з Української колекції
31 жовтня –20 грудня

Показ понад 40 обраних витворів 
семи знакових українських 
митців покоління 90-х з колекції 
PinchukArtCentre: Сергія Браткова, 
Олександра Гнілицького, 
Олександра Ройтбурда, Арсена 
Савадова і Георгія Сенченко, 
Василя Цаголова, Іллі Чічкана.

ПрЕМІЯ FUTURE GENERATION 
ART PRIZE

8 грудня 2009 року Фонд 
Віктора Пінчука оголосив  
про створення мистецької премії 
Future Generation Art Prize – новий 
масштабний міжнародний конкурс 
для митців віком до 35 років.
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«Гордість країни»

Місцеві громади

Юридичні клініки/Правова допомога

Глобальна ініціатива Клінтона

Круглий стіл з питань благодійностіЄдність і
толерантність

Розвиток 
філантропії
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Щороку ми вручаємо Національну премію 
«Гордість країни» громадянам України, 
які продемонстрували виняткову відвагу  
та самовідданість. У партнерстві з Новим каналом 
та газетою «ФАКТИ» церемонія нагородження 
транслюється на всю країну. 

Підтримуючи цей проект, ми прагнемо,  

аби надзвичайні вчинки звичайних людей,  

які можуть служити прикладом для інших, 

отримали широке визнання в українському 

суспільстві. Вже сьомий рік поспіль премія 

вручається українцям, які своїми героїчними 

вчинками, щирими душами і своїм життям 

викликають захоплення та гордість. На урочистій 

церемонії, яка транслюється в телевізійному 

ефірі, лауреатів нагороджують найвідоміші 

співвітчизники – політики, громадські діячі, 

співаки, спортсмени.

Премія присуджується кожного року за різними 

номінаціями, серед яких – «Сила духу», 

«Лікар року», «Почуття обов’язку», «Особисте 

досягнення», «Рідкісний талант», «Сімейна історія». 

Її лауреати номінуються з поміж героїв публікацій 

газети «ФАКТИ». Остаточне рішення  

про присудження Премії приймається 

Громадською Радою, до якої входять відомі 

українські громадські діячі, науковці, митці, 

журналісти: Сергій Бубка, Семен Глузман, 

Ніна Матвієнко, Богдан Ступка, Віктор Пінчук, 

Мирослав Попович, Олександр Швець.

2009 року лауреатами Національної премії 

«Гордість країни» стали, зокрема, Віра Крепкіна – 

колишня олімпійська чемпіонка, яка присвятила 

своє життя сиротам, Григорій Лєбєй – незрячий 

вчитель, який викладає у школі майже сорок 

років, Ольга Пашолок – спортсменка без ніг, яка 

здійснила марафонський заплив через Босфор, 

Іван Сівак та Надія Вербицька – чемпіони світу  

з танців на інвалідних візках.

Спеціальною премію були відзначені моряки 

українського екіпажу судна «Фаїна», які майже 

півроку перебували у піратському полоні  

та представники Служби Зовнішньої розвідки,  

які сприяли звільненню моряків.

«Сьогодні ми бачимо приклади того,  
як потрібно жити та самовіддано 
служити своїй країні та її народу». 

ВолоДиМир литВиН 
Голова Верховної Ради України

12
Лауреатів Премії 
у 2009 році

4,5 
Мільйона 
українців 
подивилися 
телетрансляцію 
церемонії 
вручення Премії

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

Фонд Віктора Пінчука є основним спонсором 

дніпропетровської єврейської громади – однієї  

з найбільших в Україні. 

Фонд бере участь у забезпеченні навчально-

виховного процесу у чотирьох дніпропетровських 

єврейських освітніх закладах. Ми оплачуємо 

закупівлю підручників, книг з мистецтвознавства, 

канцелярські товари та інші учбові матеріали, 

виділяємо кошти на будівельно-ремонтні 

роботи та харчування дітей. Також Фонд надає 

безпосередню допомогу малозабезпеченим 

членам громади.

Фонд підтримує проекти, спрямовані на освітнє, 

культурне та духовне відродження єврейських 

громад по всій країні: у 2009 році нашу підтримку 

отримали 32 таких проекти, у різних регіонах 

України, включаючи допомогу школам.  

Окрім цього, наш Фонд профінансував друк 

буклетів з інформацією про єврейські релігійні 

традиції. 7800 примірників були розіслані членам 

єврейської громади.

 «Я дуже вдячна людям, які дбають 
про освіту для наших дітей. Як матір-
одиначка, я дуже ціную цю підтримку». 

С.Е. ШМУлЕВич 
мама учня однієї з шкіл-партнерів Фонду 
Віктора Пінчука

037

С УСПІЛЬС ТВО

32   
Проекти 
підтримано
в Україні 

7800
Людей отримали 
інформаційні 
матеріали
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У співпраці з «Інститутом відкритого суспільства» 
та Міжнародним Фондом «Відродження» 
ми підтримуємо юридичні клініки та проекти 
з правової допомоги для забезпечення 
рівноправного доступу до правосуддя  
для українських громадян, посилення 
верховенства права та дотримання 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.  

Правова допомога

Проект, розпочатий у 2007 році, надає можливість 

обвинуваченим у кримінальних справах 

користуватись безкоштовним адвокатським 

захистом, а саме: викликати адвоката до початку  

допиту у міліції, відхиляти допомогу адвоката 

тільки у його/її присутності, повідомляти 

адвокатів про кожен випадок затримання.  

Ця ініціатива була втілена у трьох регіонах України:  

на сході (Харків), у центрі (Біла Церква)  

та на заході (Хмельницький).

Три офіси громадського захисту уклали угоди  

з регіональними органами правопорядку  

та надавали правову допомогу обвинуваченим  

у кримінальних справах з моменту їх затримання. 

У результаті вдалося зменшити кількість  

як затримувань з боку районних охоронців 

правопорядку, котрі долучилися до проекту,  

так і тимчасово взятих під варту. 

 «Якість надання правової допомоги 
малозабезпеченим громадянам 
у кримінальних справах значно 
поліпшилась».

З доповіді про результати «Пілотного проекту 
«Правова допомога», Едвард Рукер, постійний 
член Інституту відкритого суспільства

37 
Юридичних клінік 
по всій Україні 

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

С УСПІЛЬС ТВО
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Ми підтримуємо Глобальну ініціативу Клінтона (CGI) – 
один з найінноваційніших філантропічних проектів  
у світі. Під його егідою збирається міжнародна 
спільнота лідерів для напрацювання та втілення 
новаторських ідей у відповідь на найкритичніші 
виклики сьогоднішнього світу.

Глобальна ініціатива Клінтона – це унікальна 

модель, покликана об’єднувати та спрямовувати 

можливості окремих осіб і організацій задля 

втілення змін. Ця незалежна організація допомагає 

своїм членам розробляти практичні рішення 

глобальних проблем, спонукаючи їх брати на себе 

конкретні зобов’язання, які трансформуються  

у відчутні результати. З 2005 року  у такий спосіб 

було покращено життя 220 мільйонів осіб 

у 170 країнах світу.  

Щорічні форуми CGI збирають лідерів державних, 

ділових та громадських кіл з усього світу,  

аби переглянути і обговорити найгостріші 

міжнародні виклики, та, відповідно, втілити слова 

у реальні справи. З 2005 року Щорічні форуми 

CGI відвідали понад 125 колишніх голів держав, 

15 Нобелівських лауреатів, сотні генеральних 

директорів компаній, керівників фондів, крупних 

філантропів, керівників найефективніших світових 

неурядових організацій та видатних представників 

ЗМІ. Останній Щорічний форум CGI відбувся  

у Нью-Йорку 22-25 вересня 2009 р.

Керуючись успіхом щорічного форуму CGI   

у Нью-Йорку, президент Клінтон скликав першу 

регіональну зустріч у Гонконгу, основна увага 

якої зосередилась на проблемах Азії. Президент 

Клінтон разом з сотнями лідерів азійського регіону 

проаналізували конкретні проблеми та ймовірні 

рішення для їх подолання. Гонконгська зустріч 

відбулася 2-3 грудня 2008 року. Вона торкнулась 

трьох головних площин: освіти, енергетики 

та зміни клімату, а також охорони здоров’я 

населення. Фонд Віктора Пінчука виступив 

партнером цього зібрання і запросив деяких 

українських лідерів та філантропів до участі  

у форумі.

«Я бачив ті перетворення, які 
відбуваються, коли у людей є можливість 
втілювати свої мрії. Це позитив від змін 
на краще у світі, отриманий у результаті 
діяльності членів CGI».

БАрАК оБАМА
Президент Сполучених Штатів Америки
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220   
Мільйонів людей 
у 170 країнах світу 
поліпшили своє 
життя завдяки 
проектам учасників 
CGI

С УСПІЛЬС ТВО



042

К
ру

гл
и

й
 с

ті
л 

з 
пи

та
нь

 б
ла

го
ді

й
но

ст
і

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

Круглий стіл з питань благодійності проводиться 

щорічно, поставивши за мету збирати разом 

найвідоміших філантропів, політичних лідерів, 

представників бізнес-середовища  

та некомерційних організацій світу. Учасники 

дискусій обговорюють найновітніші шляхи 

вирішення проблем та прагнуть надихнути нове 

покоління глобальних філантропів.

З нагоди Всесвітнього економічного форуму,  

29 січня 2009 року Фонд Віктора Пінчука 

організував у Давосі Другий Круглий стіл  

з питань благодійності. Захід під назвою  

«Від філантрокапіталізму до філантрокризи» 

зібрав світових лідерів для обговорення 

можливого впливу економічної кризи  

на філантропічну діяльність. Чи варто очікувати 

відчутного зменшення благодійних внесків у світі 

та які можливі суспільні наслідки такого розвитку 

подій? Які інноваційні підходи може розвивати 

філантропія з тим, аби й надалі відігравати 

головну роль у соціальному прогресі?

Учасниками круглого столу стали: бізнес-редактор 

журналу "Economist" Метью Бішоп (модератор 

дискусії), екс-прем'єр-міністр Великобританії 

Тоні Блер, бізнесмен і філантроп сер Річард 

Бренсон, 42-й Президент США Вільям Дж. Клінтон, 

співзасновник Фонду Білла та Мелінди Гейтс 

Білл Гейтс,  відомий актор та засновник 

благодійного фонду Джет Лі, а також лауреат 

Нобелівської премії миру 2006 року Мухамед 

Юнус.

043

«Сучасна компанія повинна 
зосереджуватися не тільки на отриманні 
прибутку, але й на вирішенні соціальних 
проблем та інвестиціях у захист довкілля». 

СЕр рІчАрД БрЕНСоН
2-й Круглий стіл з питань благодійності, Давос

300
Учасників 
зібралось  
на 2-му 
Круглому 
столі з питань 
благодійності 
в Давосі

С УСПІЛЬС ТВО



Ялтинська Європейська Стратегія (YES)

Інститут Брукінгза 

Ізраїльська президентська конференція

Український ланч у Давосі

Інститут Петерсона

Фонд «Open Ukraine»

Інтеграція в ЄС

Глобальні 
виклики

Популяризація 
України у світі
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«Найкраще майбутнє Європи пов'язане 
з Україною. Якщо Україна зробить 
необхідні кроки і буде з Європою, тоді 
у нас є шанс стати одним з основних 
геополітичних гравців». 

АлЕКСАНДр КВАСНЄВСьКий
Президент Польщі (1995-2005)  
Голова Правління YES

200
Учасників 
на 6-му 
Щорічному 
саміті 
Ялтинської 
Європейської 
Стратегії

Ми підтримуємо YES – Ялтинську Європейську 
Стратегію – міжнародну організацію,  
яка працює на сприяння інтеграції України  
до Євросоюзу. Щорічна зустріч у Ялті стала 
головним громадським форумом високого рівня 
між ЄС та Україною, де відбуваються обговорення 
глобальних змін та місця України у світі.

YES (www.yes-ukraine.org) – це міжнародна 

мережа, метою якої є сприяння розвитку 

справедливої, демократичної та успішної України, 

допомога Україні у здійсненні перетворень  

та підтримка її вступу до ЄС. Для досягнення 

цієї мети YES збирає разом політичних лідерів, 

керівників бізнесових структур та видатних  

громадських діячів  для обговорення ключових 

питань та надання рекомендацій стосовно 

спільного майбутнього Європи та України. 

YES використовує свою роль форуму високого 

рівня для ведення кампанії в Україні та ЄС щодо 

перспективи членства України в Євросоюзі.  

Керує YES міжнародне правління: Александр 

Кваснєвський (голова), Маріо Давід, Стефан Фукс, 

Віктор Пінчук, Александр Рар, Жан-П’єр Сальтьєль, 

Марек Сівєц та Хав'єр Солана. 

«Ялтинська Європейська Стратегія» – YES з’явилась 

у червні 2004 року, коли Віктор Пінчук запросив 

до Ялти близько 30 європейських лідерів для 

обговорення майбутнього України та ЄС. Під час 

конференції учасники запропонували об’єднати 

зусилля і створити спільний проект для підтримки 

приєднання України до ЄС. 
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ДІЯльНІСть YES У 2009 роЦІ

Політичні рекомендації та Брюссельський 
круглий стіл з питань фінансово-економічної 
кризи в Україні (лютий/березень 2009 р.)

YES презентувала результати досліджень 
економічної та фінансової ситуації України 
«Україна  в боротьбі з кризою», отримані  
в результаті опитування бізнес-лідерів  
та ключових урядових осіб. У березні 2009 року 
YES організувала форум у Брюсселі з питань 
фінансово-економічної кризи та шляхів  
її подолання. У заході взяли участь віце-президент 
Європейського Парламенту та член правління YES 
Марек Сівєц, голова міжпарламентської делегації 
ЄС–Україна та член Європейського парламенту  
Адріан Северин, постійний представник МВФ 
в Україні Макс Альєр,  заступник генерального 
директора з зовнішніх відносин Європейської 
комісії Хью Мінгареллі, представники 
Генерального Директорату Європейської комісії  
з питань розширення (DG Enlargement)  
та економічних і фінансових справ (ECFIN), а також 
віце-прем’єр-міністр України Григорій Немиря.

Зустрічі високого рівня в Україні (квітень/
червень 2009 р.)

У квітні 2009 року Президент Александр 
Квасьнєвський, провідний адвокат України в ЄС, 
виступив на зустрічі «Дипломатичного клубу», 
організованого Фондом Арсенія Яценюка  
«Open Ukraine» та Фондом Віктора Пінчука  
у партнерстві з YES. У засіданні «Дипломатичного 
клубу» також взяли участь видатні особи 
дипломатичних, ділових та громадських кіл України. 

Крім того, YES виступила організатором дискусії 
між Головою місії МВФ в Україні Джейлою 
Пазарбазіоглу, постійним представником МВФ 
в Україні Максом Альєром та представниками 
українського банківського та інвестиційного 
секторів, НБУ та уряду з метою обговорення 
програми МВФ для України.

У ході підготовки до 6-го щорічного саміту 
Ялтинської європейської стратегії правління 
YES провело робочі зустрічі з Прем’єр-міністром 
України Юлією Тимошенко, лідером Партії регіонів 
Віктором Януковичем та засновником фонду 
«Фронт змін» Арсенієм Яценюком,  
щоб обговорити їх бачення майбутнього України. 

6-а Ялтинська щорічна зустріч (27-27 вересня 
2009 р.)

Традиційна зустріч зібрала разом видатних 
діячів та лідерів суспільної думки з України, 
ЄС, Росії, США, Китаю та інших країн з метою 
обговорення перспектив української та світової 
економіки, а також ключових політичних 
тенденцій. За допомогою телемостів Президент 
Ізраїлю Шимон Перес поділився своїм баченням 
побудови успішної країни «з нуля». Свої погляди 
на фінансово-економічну кризу та її наслідки 
представили Джорд Сорос, Домінік Сросс-Кан  
та Алан Грінспен. Три головні претенденти  
на пост Президента України – Прем’єр-міністр 
Юлія Тимошенко, лідер Партії регіонів Віктор 
Янукович та лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк 
прибули до Ялти, аби розповісти про своє бачення 
майбутнього України після президентських 
виборів 2010 року. Александр Кваснєвський, 
Джеймс Вулфенсон, Філіп Ле Уеру, Джейла 
Пазарбазіоглу та Йошка Фішер взяли участь  
у дебатах про глобальні економічні проблеми, 
перспективи відновлення української економіки 
та стосунків у трикутнику ЄС–Україна–Росія. 
Погляд на світ після кризи з китайської точки зору 
представили колишній Постійний представник 
Китаю при ООН У Цзянь Мінь та провідний 
підприємець Ронні Чан.

СВІТ
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Ми підтримуємо програму Інституту Брукінгза 
під назвою «Кордони Європи», у ході якої 
аналізуються проблеми, викликані розширенням 
Європейського Союзу. Нашою метою є допомогти 
експертам та політикам осягнути внутрішні 
процеси країни і, тим самим, сприяти ідеї 
українського членства у ЄС. 

Інститут Брукінгза є найбільшим науково-

дослідницьким центром у США та у всьому світі. 

Він має надзвичайний вплив на обговорення 

зовнішньої політики як у Вашингтоні, так і в Європі. 

Саме тому Фонд Віктора Пінчука вирішив стати 

партнером Інституту Брукінгза для просування на 

Заході ідеї розширення ЄС.

Завдяки інноваційним дослідженням, політичним 

рекомендаціям, що дають підстави для дій,  

та ефективній пропаганді, проект «Кордони 

Європи» допомагає політичним керівникам  

та зацікавленим особам краще зрозуміти труднощі 

на шляху до стабільності, розвитку та інтеграції 

для кандидатів на членство у ЄС. Це розуміння 

дає змогу керівництву США та європейських країн  

розробити кращі, більш змістовні та послідовні 

стратегії для сприяння політичним та економічним 

реформам у «прикордонних» державах.

У 2009 році проект «Кордони Європи» втілювався 

шляхом проведення ряду круглих столів та 

публічних зустрічей з високопосадовцями, 

політичними діячами та експертами. Крім 

того, науковці, задіяні у проекті, займалися  

дослідженнями та давали коментарі, друкували 

політичні резюме та інші тематичні публікації,  

які поширювалися серед урядовців США.  

Центр Інституту Брукінгза з питань взаємовідносин 

США та Європи  у 2009 році спонсорував,  

як самостійно так і спільно з іншими організаціями, 

понад 30 дискусій, круглих столів та інших 

зустрічей з американськими політичними діячами 

на тему України та інших «прикордонних» країн.
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«Мозковий центр №1 у світі».

The Global “Go-To Think Tanks”, січень 2010 р.
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Ми підтримуємо Ізраїльську міжнародну 
президентську конференцію «Назустріч 
майбутньому», на якій збираються видатні 
представники усіх кіл суспільства, запалені  
духом новаторства.

«Назустріч майбутньому» – щорічна міжнародна 

конференція, яка проводиться з 2008 року  

під егідою Президента Ізраїлю Шимона Переса – 

відбулася 20-22 жовтня 2009 року в Єрусалимі. 

Ця конференція присвячена завтрашньому дню, 

аналізу тенденцій розвитку світу в майбутньому, 

та розробці рішень, які б принесли краще життя 

Ізраїлю, єврейській спільноті та всьому світові.

Конференція 2009 року торкнулася низки 

найнагальніших викликів сьогодення,  

а саме: глобальної економічної кризи, проблем 

навколишнього середовища, бідності  

та голоду, нестабільності на Близькому Сході 

та розповсюдження зброї масового знищення. 

Учасники заходу обговорили шляхи перетворення 

кризи у нову відправну точку та можливість для 

зростання; дискутували довкола сміливих ідей 

стосовно майбутнього.

У обговореннях взяли участь Президент Ізраїлю 

Шимон Перес, колишній Прем’єр-міністр 

Великобританії Тоні Блер, колишній Верховний 

представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової 

політики Хав’єр Солана,  другий Президент 

України Леонід Кучма, Президент Чехії Вацлав 

Клаус та екс-президент Світового банку Джеймс 

Вульфенсон та інші.

053

«Серед нас на цій конференції присутні 
лідери різних покликань. Ними рухає  
небажання тонути у вже добре відомому; 
їх надихає мужність творити нове».

ШиМоН ПЕрЕС
Президент Ізраїлю

СВІТ
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Щорічно, під час Всесвітнього економічного 
форуму у Давосі, ми організовуємо та проводимо 
Українську ланч-конференцію, в ході якої 
обговорюються тенденції розвитку нашої країни. 
Це одна з міжнародних подій, покликаних 
пропагувати Україну серед світової еліти  
та спонукати міжнародну спільноту до діалогу.

Український ланч у Давосі є найвидатнішим 

щорічним міжнародним  зібранням за межами 

України, де світова еліта обговорює політичні  

та економічні проблеми України.

На 5-му Українському ланчі під назвою «Криза: 

шляхи подолання», який пройшов 30 січня 2009 

року, обговорювалися проблеми світової рецесії  

та її вплив на Україну.

Відомий колумніст газети «Нью-Йорк Таймс»  

Томас Фрідман, віце-прем'єр-міністр України  

з європейської та міжнародної інтеграції Григорій 

Немиря, екс-комісар ЄС із зовнішніх зв'язків, 

канцлер Оксфордського університету, співголова 

Міжнародної Кризової Групи Кріс Паттен 

(модератор дискусії), міжнародний фінансист, 

інвестор і філантроп Джордж Сорос, народний 

депутат України, а також екс-спікер українського 

парламенту Арсеній Яценюк аналізували причини 

виникнення світової економічної кризи, її вплив 

на Україну та світ, та обговорювали стратегії, 

спрямовані на відновлення економічного 

зростання. 

Перший Український ланч у Давосі був 

організований Віктором Пінчуком у січні 2005 

року – після того, як заснована ним корпорація 

«Інтерпайп» стала першим українським 

корпоративним членом Всесвітнього економічного 

форуму. З того часу українська ланч-коференція 

стала головним міжнародним дискусійним 

майданчиком з питань майбутнього України,  

на якому збираються провідні міжнародні діячі  

та головні дійові особи української політичної 

сцени.
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СВІТ

«Україна має вирішити чотири головних 
завдання: інфраструктура, освіта, 
регуляторна політика уряду  
та навколишнє середовище». 

тоМАС ФрІДМАН
колумніст газети «Нью-Йорк Таймс»
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Ми підтримуємо «Східноєвропейську  
та українську програму» Інституту міжнародної 
економіки Петерсона  для того, щоб привернути 
увагу Заходу до нинішніх економічних 
перетворень в Україні шляхом їх публічного 
аналізу та пропаганди.

З ініціативи Фонду Віктора Пінчука Інститут 
міжнародної економіки Петерсона у 2006 році 
розпочав свою «Східноєвропейську та українську 
програму» з метою поширення інформації серед 
політичної, соціальної та ділової міжнародної 
еліти про економічні виклики, які постають перед 
Україною.

У рамках «Східноєвропейської та української 
програми»  Андерс Ослунд, старший науковий 
співробітник Інституту Петерсона, написав книги: 
«Як був побудований капіталізм: трансформація 
Центральної та Східної Європи, Росії  
та Центральної Азії» (How Capitalism was Built:  
The Transformation of Central and Eastern Europe, 
Russia, and Central Asia), 2007 рік видання, «Європа 
після розширення» (Europe after Enlargement), 
2007 р., «Виклики глобалізації» (Challenges 
of Globalization), 2008 р. та «Як Україна стала 
ринковою економікою» (How Ukraine Became  
a Market Economy), 2009 р. Андерс Ослунд також 
зібрав Міжнародну комісію незалежних експертів, 
які разом підготували доповідь під назвою 
«Пропозиції для України: 2010 – час для реформ». 

Інститут міжнародної економіки Петерсона  
є приватною, некомерційною науково-дослідною 

установою, що займається вивченням міжнародної 
економічної політики. Керує установою Фред 
Бергстен – найбільш цитований економіст-
аналітик у світі. 

З 1981 року Інститут вчасно аналізував  
та пропонував конкретні рішення стосовно 
цілого ряду міжнародних економічних проблем: 
реформи Міжнародного Валютного Фонду (МВФ), 
стандартизація міжнародної банківської системи, 
системи обрахунку курсів валют у країнах «Великої 
сімки» та країнах, що розвиваються; політика  
по відношенню до долара, євро та інших важливих 
валют, а також відповіді на проблеми з боргової  
та валютної криз.
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«Фреду Бергстену, за підтримки 
інтелектуальної когорти Інституту, 
вдалося видати ряд чудових публікацій –  
надзвичайно вчасних, політично 
доречних та високопрофесійних».

роБЕрт Б. ЗоллІК
Президент Світового банку

СВІТ
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«Довідковий центр у рамках програми 
«Міграція сьогодні» дає можливість 
краще розуміти проблемні моменти  
та потреби людей. Я хотів би подякувати 
фонду «Open Ukraine» за пророблену 
роботу та співпрацю з міністерством».

ВАлЕрІй чАлий
заступник міністра закордонних справ України
(2009-2010)

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

«Open Ukraine» – приватний позапартійний 
благодійний фонд, заснований Арсенієм 
Яценюком у 2007 році. У 2009 наш Фонд надав 
свою фінансову підтримку наступним проектам:

Міжнародний діалог

Дипломатичний клуб є спільним проектом 
Фонду «Open Ukraine» та Фонду Віктора Пінчука. 
Це неформальний форум з питань зовнішньої 
політики, що допомагає українським лідерам 
краще розуміти світові процеси та формувати 
зовнішню політику. У 2009 році Дипломатичний 
клуб провів зустрічі з Христею Фріланд, головним 
редактором Financial Times в США; Александром 
Кваснєвським, колишнім президентом Польщі, 
а також Лешеком Бальцеровичем, колишнім 
головою Національного банку Польщі.

Грантова програма

Грантова програма покликана підтримувати 
українські ініціативи, спрямовані на посилення 
міжнародної співпраці. У 2009 році, завдяки 
наданим грантам, три такі ініціативи успішно 
завершили свої проекти: вивчення ситуації 
довкола українських громад у Молдові 
та їх потенційної ролі у врегулюванні 
придністровського конфлікту (проект «Групи 
стратегічних та безпекових студій»); участь 
України в порівняльному дослідженні 45 країн 
в рамках Програми Міжнародного соціального 
дослідження (ISSP 2008/2009); Міжнародний 
табір толерантності для 40 молодих лідерів  

з України, Грузії, Азербайджану та країн ЄС (проект 
Центру громадських ініціатив «Світоч»).

Міграція сьогодні 

«Міграція сьогодні» – програма, спрямована  
на пошук відповідей на виклики трудової міграції 
у глобалізованому світі та створення системи 
підтримки українських трудових мігрантів. 
Безкоштовна гаряча інформаційна лінія  
при Міністерстві закордонних справ України  
є ключовим компонентом цієї програми. З червня 
2007 року понад 200 000 українців отримали 
через цей довідковий центр інформацію щодо 
виїзду за кордон, легалізації документів та візових 
процедур. Крім цього, допомога трудовим 
мігрантам надається в регіонах України через 
мережу неурядових консультаційних центрів,  
два з яких – в Ужгороді та Харкові – отримали 
фінансову підтримку від фонду «Open Ukraine».

СВІТ
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Çâåäåíèé çâ³ò ïðî íàäõîäæåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ 
ãðîøîâèõ êîøò³â, ïåðåâ³ðåíèé òà ï³äòâåðäæåíèé 
êîìïàí³ºþ Ernst&Young
За рік, що закінчився 31 грудня 2009 року (у дол. США)

ЗАЛИШОК ГОТІВКОВИХ КОШТІВ НА 1 СІЧНЯ 225 299 

13 786 543

 293

13 786 836

488 417

14 789

5 783 180

509 448

3 623 033
29 639

32 153

108 259

21 390

196 666

4 000 239

50 945

896 967
60 030

114 986

НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Надходження грошових коштів від 
юридичних та фізичних осіб

Відсотки, отримані за банківськими депозитами

ВСЬОГО ОТРИМАНО

ВИПЛАТИ:
ЛЮДИНА

5 043 293СУСПІЛЬСТВО

1 421 983СВІТ

Завтра.UA

977 442«Колиски надії»

«Всесвітні студії»

PinchukArtCentre

Камерний оркестр «Пори року»

Київська школа економіки (KSE)

Проект «Аспен-Україна»

Підтримка багатодітних сімей

Премія «Гордість країни»

Допомога у надзвичайних ситуаціях

Глобальна ініціатива Клінтона (CGI)

466 873

3 477

Дніпропетровська програма підтримки громад

303 703Програма підтримки єврейських громад

Юридичні клініки/Правова допомога

Круглий стіл з питань благодійності у Давосі 

Ялтинська Європейська Стратегія (YES) 

Український ланч у Давосі

Програми Фонду «Open Ukraine»

250 000

100 000
Ізраїльська президентська конференція

Програма Інституту міжнародної економіки Петерсона 

79 698
1 453 850

13 782 004

 146 404

36 531

1 312

9 180

ІНША БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

ВСЬОГО ВИПЛАТ

ДОХОДИ/ЗБИТКИ ВІД ОПЕРАЦІЙ 
З ІНОЗЕМНИМИ ВАЛЮТАМИ

376 535ЗАЛИШОК ГРОШОВИХ КОШТІВ НА 31 ГРУДНЯ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЛАГОДІЙНІ 
ВНЕСКИ В НЕГРОШОВІЙ ФОРМІ 

ОТРИМУВАЧІ ТОВАРІВ:

Освітні заклади

24 823Органи охорони здоров’я

Інші організації та особи, що фінансуються державою

1 216Інші організації та фізичні особи

2009

Ernst & Young Audit Service LLC 
21 квітня 2010 р.

Понад 10 років Віктор Пінчук розвиває та підтримує ряд 

філантропічних проектів в Україні. 2006 року він об'єднав 

цю діяльність у рамках Фонду Віктора Пінчука. 

Фонд Віктора Пінчука складається з п’яти різних 

юридичних осіб: одна неприбуткова юридична особа 

у Великій Британії, яка виступає у ролі міжнародного 

представництва і сприяє міжнародній діяльності фонду 

(«Офіс Фонду Віктора Пінчука у Великобританії»)  

та чотирьох благодійних неприбуткових організацій,  

зареєстрованих відповідно до законодавства України 

для ведення благодійної діяльності і задіяних у різних 

сферах («Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива», 

«Фонд Віктора Пінчука «Сучасне мистецтво в Україні», 

«Фонд соціального порятунку», «Фонд Віктора Пінчука»). 

Усією діяльністю зазначених вище фондів (разом далі 

по тексту іменованих як «Фонд Віктора Пінчука») керує 

одна управлінська команда. Цей фінансовий звіт був 

перевірений та схвалений компанією Ernst&Young.  

Він поєднує у собі інформацію про надходження  

та використання грошових коштів усіх цих фондів  

за 2009 рік. Фонди отримують добровільні грошові внески 

переважно від юридичних осіб з метою фінансування 

різноманітних благодійних та соціальних проектів  

та надання благодійної допомоги. 

Бюджет 2009 
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Дмитро Логвин 
Виконавчий директор 
PinchukArtCentre

Валерій Вакарюк 
Заступник Голови 
Правління 

Денис Казван 
Голова прес-служби

Екхард Шнайдер 
Генеральний директор 
PinchukArtCentre

Юлія Чеботарьова 
Голова Правління

Інна Підлуська 
Директор Ялтинської 
Європейської Стратегії

Ольга Белькова 
Директор з міжнародних 
проектів

Томас Вайє
Заступник Голови 
Правління 

Денис Семенов 
Головний радник з питань 
стратегіїЮлія Чеботарьова

Голова Правління

Вікторія Чернявська
Фінансово-адміністративний 
директор
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ст. 014 

КЗАВ’Є ВЕЙАН

Зозуля

Художник ©

Надано: PinchukArtCentre

ст. 029 

ДЕМІЄН ХЬОРСТ

Загублена вівця, 1994

Скло, сталь, ягня, 

розчин формальдегіду

Художник ©

Більше ніколи тебе 

не побачу, 2008 

Полотно, олія

Художник ©

Надано: PinchukArtCentre

ст. 029 

ДЕМІЄН ХЬОРСТ

Де є бажання, там 

є можливість, 2007

Нержавіюча сталь, скло, 

фарбована гума, 

штукатурка, металеві 

зліпки пігулок

Художник ©

Надано: PinchukArtCentre

ст. 029 

Деміен Хьорст та робота

«Пояснення смерті», 2007

Скло, сталь, акула, акрил 

та розчин формальдегіду

Художник ©

Надано: PinchukArtCentre

ст. 031 

СЕМ ТЕЙЛОР-ВУД

«Видих», 2008

Художник ©



Вул. Мечникова 2,

Київ, 01601, Україна

Тел.: +30 44 490 48 35

Факс: +30 44 490 48 78

info@pinchukfund.org

www.pinchukfund.org
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