
	  

	  

Президент України Віктор Янукович та  
Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте 

відкриють 10-у Ялтинську щорічну зустріч  
20 вересня 2013 року 

 
18 вересня 2013 р., Київ, Україна 
 
10-а Ялтинська щорічна зустріч «Україна та світ в епоху змін: фактори успіху»,  
організована «Ялтинською європейською стратегією» (YES) у партнерстві з Фондом Віктора 
Пінчука, відбудеться в історичному Лівадійському палаці Ялти з 19 по 22 вересня 2013 
року. Більше 250 провідних представників політичних, ділових і громадських кіл з понад 20 
країн світу обговорять основні глобальні виклики та їх вплив на Україну, Широку Європу та 
світ. 
 
Президент України Віктор Янукович і Президент Литовської Республіки  
Даля Грібаускайте офіційно відкриють 10-у Ялтинську щорічну зустріч 20 вересня. Перші 
особи двох країн представлять своє бачення можливостей створення синергій для Широкої 
Європи. Христя Фріланд, науковий співробітник Martin Prosperity Institute при Університеті 
Торонто і колишній редактор Consumer News агенції Thomson Reuters (2013), буде 
модератором дискусії. 
 
Основною темою 10-го Форуму Ялтинської європейської стратегії стануть фактори успіху, 
які є фундаментом сильних, конкурентоспроможних, самодостатніх і правових держав та 
суспільств. Інші теми дискусій, що увійшли до порядку денного цьогорічного форуму YES, 
включають глобальну економіку, енергетичну безпеку, загрози та інновації, що змінять 
наше життя, а також тему лідерства. Особливу увагу буде приділено майбутньому Широкої 
Європи та перспективам України щодо інтеграції до європейських структур та співпраці з 
ними. 
 
У дискусіях форуму візьмуть участь міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт; 
Європейський Комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства  
Штефан Фюле; Радник Президента Російської Федерації Сєргєй Глазьєв; віце-прем’єр-
міністр Республіки Казахстан Кайрат Келімбетов; Президент України (1994 – 2005) 
Леонід Кучма; Президент Республіки Польща (1995 – 2005), Голова Ради YES  
Александр Кваснєвський; 54-й Прем’єр-міністр Італії (2011 – 2013) Маріо Монті; 
Генеральний Секретар Інтерполу Рональд Ноубл; Генерал Армії США у відставці, Директор 
Центрального розвідувального управління США (2011 – 2012) Девід Петреус; 30-й 
губернатор штату Нью-Мексико (2003 – 2011), 9-й державний секретар США з питань 
енергетики (1998 – 2001) Білл Річардсон; Канцлер Федеративної Республіки Німеччина 
(1998 – 2005) Герхард Шрьодер; Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і 
безпеки (1999-2009), член Наглядової Ради YES Хав'єр Солана; Міністр закордонних справ 
Республіки Польща Радослав Сікорський; Генеральний секретар ОБСЄ  
Ламберто Занньєр. 
 



	  

	  

До числа учасників панельних дискусій також увійшли видатні бізнесмени, економісти та 
експерти: президент, голова правління та член Наглядової ради ВАТ ВТБ Банк  
Андрєй Костін; співзасновник та спів-Голова освітньої онлайн-платформи Coursera  
Дафна Коллер; почесний Президент Інституту Жака Делора «Наша Європа», Генеральний 
директор СОТ (2005 – 2013) Паскаль Ламі; професор Школи бізнесу Леонарда Стерна при 
Нью-Йоркському університеті Нуріель Рубіні; професор історії Гарвардського університету 
Найал Фергюсон; професор теоретичної фізики, футурист Мічіо Каку;	   Директор-
розпорядник МВФ (2007 – 2011) Домінік Стросс-Кан; головний економічний коментатор 
Financial Times Мартін Вульф; президент Світового банку (2007 – 2012) Роберт Зеллік та 
інші. 
 
Окрім Президента Віктора Януковича Україну в дискусіях 10-ї Ялтинської щорічної зустрічі 
також представлятимуть Прем'єр-міністр України Микола Азаров,	   віце-прем’єр-міністр 
України Юрій Бойко, міністр закордонних справ України Леонід Кожара. 
 
Продовжуючи залучати до глобальних дискусій Ялтинських щорічних зустрічей українську 
молодь, Фонд Віктора Пінчука вп’яте запросив до участі у форумі 30 стипендіатів програм 
Фонду «Завтра.UA» та «Всесвітні студії», які були відібрані на конкурсній основі з 
понад 1 500 кандидатів зі всієї України. Українські студенти та молоді фахівці зможуть 
стежити за роботою форуму, а також матимуть нагоду поспілкуватись з його ключовими 
спікерами та сформулювати своє бачення стосовно майбутнього України та Широкої Європи. 
 
Христя Фріланд буде модератором дискусій, які відбуватимуться 20 вересня;  
Стівен Сакур, тележурналіст, ведучий програми HARDtalk медіакорпорації BBC, 
модеруватиме дискусії 21 вересня 2013 року. 
 
Пряма інтернет-трансляція 10-ї Ялтинської щорічної зустрічі доступна на сайті 
korrespondent.net українською мовою, а також на сайті yes-ukraine.org українською та 
англійською мовами 20 та 21 вересня. 
 
Офіційний Твіттер 10-ї Ялтинської щорічної зустрічі: @yes_ukraine 
Хеш-тег: #yalta2013 
 
Спеціальні партнери: 
ДТЕК 
АЛЬФА-БАНК (УКРАЇНА) 
 
Партнери: 
Shell 
Смарт-Холдинг 
DCH 
Visa Inc. 
Міжнародний фонд «Відродження»  
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України 



	  

	  

Меіда-партнери: 
Euronews  
Корреспондент 
Kорреспондент.net  
ICTV  
ЕРА ФМ  
 
Ялтинська європейська стратегія (YES) - найбільший на Сході Європи суспільний 
інститут публічної дипломатії, який підтримує відкритий і рівноправний діалог з глобальних 
проблем між Європейським Союзом, Україною, Росією та іншими країнами. Це незалежна 
організація, яка була заснована в 2004 році українським бізнесменом та громадським діячем 
Віктором Пінчуком. 
 
Ялтинські Щорічні Зустрічі в Лівадійському палаці Ялти стали відкритим майданчиком для 
обговорення нових ідей і поглядів щодо шляхів розвитку Європи, України і всього світу. 
Щороку форум збирає більше 200 політиків, дипломатів, державних діячів, журналістів, 
аналітиків і бізнесменів з понад 20 країн світу. Діалог щодо глобальних викликів забезпечує 
ширше бачення внутрішньої ситуації в Україні, її розвитку і перспектив у сучасному світі. Він 
також є стимулом для пошуку точок дотику у відносинах між країнами, спільних інтересів і 
цінностей. 
 
Провідні світові лідери думок представляють в Ялті своє бачення нинішніх і майбутніх 
процесів у всіх сферах життя суспільства. У 2010, 2011 та 2012 роках заходи відкривали 
Президенти Віктор Янукович, Броніслав Коморовський, Шимон Перес та Прем'єр-міністр 
Республіки Туреччина Реджеп Таїп Ердоган. Серед доповідачів Ялтинських зустрічей також 
були Микола Азаров, Кофі Аннан, Егемен Багіш, Карл Більдт, Тоні Блер, Гордон Браун, 
Річард Бренсон, Джеймс Вулфенсон, Ньют Ґінгріч, Ґєрман Ґрєф, Аркадій Дворковіч,  
Роберт Зеллік, Уільям Джефферсон Клінтон, Пол Кругман, Олексій Кудрін, Леонід Кучма, 
Юрій Мільнер, Кондоліза Райс, Лоуренс Саммерс, Радослав Сікорський, Хав’єр Солана, 
Домінік Стросс-Кан, Шаші Тарур, Строуб Телботт, Найал Фергюсон, Владімір Філат, Йошка 
Фішер, Штефан Фюле, Герхард Шредер, Мухаммад Юнус та інші. 
 
Офіційний сайт: www.yes-ukraine.org 
 
Фонд Віктора Пінчука – це незалежна приватна міжнародна благодійна організація, що 
базується в Україні. Фонд був створений в 2006 році бізнесменом і громадським діячем 
Віктором Пінчуком. Його метою є надання новим поколінням можливості стати творцями 
майбутніх змін. Для її реалізації розробляються проекти та будується партнерство, як в 
самій Україні, так і поза її межами. Фонд інвестує 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. 
 
Серед наймасштабніших проектів Фонду: мережа центрів допомоги новонародженим 
«Колиски надії», найбільша в Україні приватна загальнонаціональна програма з підтримки 
талановитої молоді «Завтра.UA», освітній проект «Всесвітні студії», який надає гранти 



	  

	  

українцям на отримання вищої освіти за кордоном; центр сучасного мистецтва 
PinchukArtCentre – засновник двох премій для молодих художників, що проходять кожні два 
роки – національної Премії PinchukArtCentre та міжнародної премії Future Generation Art 
Prize. Окрім того, з нагоди Всесвітнього Економічного Форуму Фонд Віктора Пінчука щороку 
організовує Круглий стіл з питань благодійності та Український ланч в Давосі; підтримує 
міжнародну мережу YES (Ялтинська європейська стратегія), мета якої сприяти ефективній 
інтеграції України в європейські та глобальні структури, а також Фонд виступив ініціатором 
та надав грант на створення загальнонаціональної онлайн-платформи «Українська біржа 
благодійності» спрямованої на розвиток громадянської філантропії в країні. Фонд Віктора 
Пінчука є членом Європейського Центру фондів і Українського форуму грантодавців, 
співпрацює з Глобальною ініціативою Клінтона, Інститутом Брукінгза, Інститутом 
міжнародної економіки Петерсона, Центром миру Шимона Переса, Фондом віри Тоні Блера 
та іншими неурядовими організаціями.    
 
Офіційний сайт: pinchukfund.org 
 
Контактна інформація для медіа-запитів:  
E-mail: press@yes-ukraine.org   
Тел: +380 44 494 11 48 
 


