
 
 

Перша леді та віце-прем’єр-міністр України стали основними спікерами другого 

дня роботи Українського дому в Давосі 

  

 
 
24 травня 2022 року, ДАВОС, Швейцарія – В день, коли з початку неспровокованого 

вторгнення Росії минуло рівно три місяці, Український дім у Давосі організував виступ 

Першої леді Олени Зеленської та віце-прем’єр-міністра та міністра цифрової 

трансформації Михайла Федорова. 

 

На другий день роботи Український дім гостинно прийняв велику кількість охочих 

відвідати панельні дискусії на різноманітні теми: від цифрової війни та героїв 

гуманітарної сфери, які працюють в Україні, до шляху в Міжнародний кримінальний 

суд і того, що потрібно Україні, щоб виграти війну. 

 

"Кожна мама зараз мріє повернутися до нормального життя. У нас великі плани, і ми 

сподіваємося, що вони збудуться. Ми сподіваємося на вашу допомогу, бо без вас ми не 

впораємось. Ми прагнемо перемоги», - сказала Перша леді. 

 

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про роботу свого 

міністерства, в тому числі про додаток «Дія» - предмет заздрощів країн, які активно 

впроваджують цифрові технології в державному секторі. Він також розповів про 

виклики, пов’язані з тим, щоб ідентифікувати загиблих російських солдатів, знайти їхніх 

рідних у соціальних мережах та повідомити їх про вбитих. Завдання ускладнюється тим, 

що російська армія покинула десятки тисяч тіл своїх солдатів і відмовляється повертати 

їх родинам. 



 

В ході дискусій також висвітлювалася робота українських гуманітарних організацій, 

таких як Світовий Конгрес Українців, «Нова Україна» та Українська Волонтерська 

Служба, чиї зусилля відзначаються  швидкими та масштабними результатами 

безпосередньо на місцях. 

 

Говорячи про майбутнє, учасники панельних дискусії намагалися визначити, як саме 

Україні слід добиватися справедливості за допомогою міжнародного права. Уейн 

Джордаш, президент Global Rights Compliance Foundation, задав розмові серйозного 

тону, заявивши, що дії Росії в Україні можуть вважатися геноцидом. Він закликав і 

надалі документувати злочини, щоб ці справи стали основою будь-якого майбутнього 

судового переслідування російських військових злочинців. 

 

Учасники дискусії зокрема обговорили тему «Чого Україна зараз потребує для 

перемоги?». В ході дискусії, яку модерував колишній посол США в Україні Джон Гербст, 

Український дім у Давосі відвідав Президент Польщі Анджей Дуда, який вкотре 

наголосив на незмінній підтримці України. Учасники дійшли висновку, що для 

припинення цієї війни необхідні серйозні санкції, а також подальше надання військової 

допомоги. 

 

 

Слідкуйте за подією у соціальних мережах за хештегом #ukrainehousedavos: 

Twitter: @UKRHouseDavos 

Facebook: @ukrainehousedavos 

Instagram: @Ukraine.House.Davos 

LinkedIN: UkraineHouseDavos 

YouTube: ukrainehousedavos 

 

Контактна особа для звернень – Нікіта Бернарді nb@ashbright.com. Щоб відвідати 

заходи Українського дому в Давосі, зареєструйтеся на сайті 

www.ukrainehousedavos.com 

 

  

http://www.facebook.com/ukrainehousedavos
mailto:nb@ashbright.com
http://www.ukrainehousedavos.com/

