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Двері Українського Дому в Давосі будуть відкриті  

23-25 травня у Швейцарії 

 

Український Дім у Давосі за одресою: Променад, 63 

19 травня 2022 року 

 

КИЇВ, Україна – Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська будуть ключовими 

спікерами Українського Дому в Давосі під час щорічного Всесвітнього економічного форуму, що відбудеться 

наступного тижня. Виступ буде проведено у віртуальному форматі з України.  

 

До першої пари країни приєднаються урядовці та світові політики, громадянські активісти та міжнародні 

економісти, провідні підприємці, журналісти та прихильники вільної України. Вони відвідають швейцарський 

Давос, щоб висловити свою підтримку Україні та її мужньому народу, який захищає суверенітет і свободу після 

вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Завдяки щедрості громади Давосу, яка люб`язно надала місце 

безкоштовно для проведення та обслуговування заходів, Український Дім в Давосі під час Всесвітнього 

економічного форуму знову відкриє свої двері у 2022 році.  

 

Український Дім в Давосі відкритий для відвідувачів з 12:00 понеділка, 23 травня, до 22:00 середи, 25 

травня у центрі міста за адресою: Променад, 63, Давос, Швейцарія. 

 

Україна увійшла в 2022 рік як мирна, демократична, волелюбна європейська країна з 1500-річною історією. Мир і 

перспективи країни були знищені 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Світ із 

жахом побачив звірства, що відбувалися в Маріуполі, Бучі, Ірпені, Гостомелі, Чернігові, Харкові та в інших 

містах по всій країні. Вражені силою та рішучістю українського народу, західні країни об'єдналися з  союзними 

урядами та свідомими громадянами в усьому світі для надання Україні безпрецедентної підтримки.  

 

Російські загарбники недооцінили не лише мужність українського народу та його безстрашного лідера, 

президента Володимира Зеленського, а й масштабну підтримку міжнародної спільноти.  

 

«Цього року ми докладемо максимум зусиль, щоб Україну почули  на  світовій арені, та організуємо в 

Українському Домі важливий та своєчасний діалог, метою якого буде подальше об’єднання та координація 

заходів міжнародної спільноти», – заявила Алекса Чопівська, виконавча директорка Українського Дому в Давосі. 
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«Провідні спікери з України та інших країн світу висвітлюватимуть найбільш актуальні для України теми, а саме: 

безпеку, санкції, гуманітарну допомогу, відбудову та відродження України, тощо». 

Зірковий склад спікерів Українського Дому (реєстрація та повний перелік на сайті 

www.UkraineHouseDavos.com):  

• Володимир Зеленський, Президент України  

• Олена Зеленська, Перша леді України 

• Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр України 

• Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України 

• Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі 

• Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України 

• Ірина Венедіктова, Генеральний прокурор України (відео) 

• Ростислав Шурма, заступник Голови Офісу Президента України 

• Артем Рибченко, Посол України в Швейцарії; 

• д-р Олександр Роднянський, радник Президента України з економічних питань 

• Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті 

• Юрій Вітренко, генеральний директор НАК «Нафтогаз» 

 

• Сімон Піду, посол, спеціальний представник на Конференції з відновлення України 

• Оділь Рено-Бассо, президент Європейського банку реконструкції та розвитку 

• Махтар Діоп, керуючий директор Міжнародної фінансової корпорації 

• Д-р Йорг Фріден, голова правління Швейцарського інвестиційного фонду для ринків, що розвиваються 

(SIFEM) 

• Франческа Боско, керівник стратегічного відділу Інституту кібермиру 

• Божидар Божанов, міністр електронного урядування Республіки Болгарія 

• Хашаяр Карл Фарманбар, міністр енергетики та цифрового розвитку Швеції 

• Егле Маркевічюте, віце-міністр економіки та інновацій Литовської Республіки 

• Петр Очко, заступник міністра з питань цифровізації та інновацій Міністерства промисловості та торгівлі 

Чеської Республіки 

• Вероніка Ремішова, віце-прем'єр-міністр і міністр з питань інвестицій, регіонального розвитку та 

інформатизації Словацької Республіки 

• Януш Цешинський, державний секретар Польщі, уповноважений уряду з питань кібербезпеки 

• Луукас Ільвес, віце-канцлер з питань цифрового розвитку в уряді Естонії 

• Гатіс Озолс, заступник державного секретаря Міністерства охорони навколишнього середовища та 

регіонального розвитку Латвії 

• Юрій Цуркану, віце-прем'єр-міністр з питань цифровізації Молдови 

• Бенедикт Вехслер, голова відділу цифровізації Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії 

• Марк Борис Андріянич, міністр цифрової трансформації Республіки Словенія 

 

• Олег Сенцов, український режисер, активіст, лауреат премії імені Сахарова 

• Лів Шрайбер, співзасновник BlueCheck Ukraine, актор, режисер, сценарист, продюсер, диктор 

• Джозеф Стігліц, лауреат Нобелівської премії з економіки 

• Тімоті Снайдер, професор історії кафедри Річарда К. Левіна в Єльському університеті 

• Кіт В. Дейтон, генерал-лейтенант Сухопутних військ США у відставці, директор Європейського центру 

досліджень безпеки Джорджа К. Маршалла 

• Посол Пола Добрянські, колишній заступник держсекретаря США з міжнародних питань 

• Евелін Фаркас, виконавчий директор Інституту Маккейна 

• Павло Ґрод, президент Світового конгресу українців 

• Наталія А. Яресько, колишній виконавчий директор Ради з фінансового нагляду та управління Пуерто-

Ріко, міністр фінансів України 2014-2016 рр. 

• Джонатан Свон, журналіст, лауреат премії «Еммі», політичний репортер Axios 

• Метью Камінскі, головний редактор медіа-ресурсу POLITICO 

• Катя Солдак, редактор Forbes Media International Editions 
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Керівник Українського дому в Давосі – виконавча директорка Алекса Чопівська, співорганізатори – Фонд 

Віктора Пінчука, Western NIS Enterprise Fund та Horizon Capital. За перші три роки існування, Український Дім в 

Давосі відвідало більше 20 000 осіб; минулого року Український дім зібрав майже 400 000 переглядів у 

соціальних мережах, публікації прочитало більше 2,2 мільйона осіб в усьому світі. Додаткова інформація 

доступна на нашому веб-сайті: www.UkraineHouseDavos.com. 

Організаційний комітет Українського дому у Давосі складається з чотирьох жінок, які докладають всіх зусиль для 

його успішного проведення : 

• Ярослава Джонсон, Президент і Головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund (WNISEF); 

• Світлана Гриценко, Фонд Віктора Пінчука; 

• Олена Кошарна, Засновник і Головний виконавчий директор Horizon Capital;  

• Алекса Чопівська, Виконавча директорка Українського дому в Давосі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слідкуйте за подією у соціальних мережах за хештегом #ukrainehousedavos: 

Twitter: @UKRHouseDavos 

Facebook: @ukrainehousedavos 

Instagram: @Ukraine.House.Davos 

LinkedIN: UkraineHouseDavos 

YouTube: ukrainehousedavos 

 

 
 

Контакт для ЗМІ: За додатковою інформацією та для акредитації прохання звертатися до Нікіти Бернарді за 

ел.адресою: nb@ashbright.com або media@ukrainehousedavos.com. 
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