
УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ У ДАВОСІ ВІДЧИНЯЄ СВОЇ ДВЕРІ З 16 ПО 19 СІЧНЯ 

Виняткова програма заходів за участі всесвітньовідомих спікерів: 

www.ukrainehousedavos.com 

 

10 січня 2023 р. 

ДАВОС - Український дім у Давосі відчинить свої двері 16 січня 2023 року для проведення 

чотириденної програми панельних дискусій та культурних заходів під час Всесвітнього 

економічного форуму. Цьогорічна програма Українського дому, який відкривається вже вп'яте, 

сфокусована на посиленні міжнародної солідарності та підтримки України. 

 

Збройні Сили, уряд на чолі з Президентом України та пересічні українці надихають світ проявами 

виняткової хоробрості - від поля бою до волонтерства, від дипломатії до економіки. Західні країни 

разом з іншими союзними урядами та свідомими громадянами з усього світу об'єдналися, надаючи 

Україні безпрецедентну підтримку. Як заявив Президент Зеленський в історичній промові на 

спільному засіданні Конгресу у Вашингтоні: «Україна не впала, вона живе та бореться». Попри 

неймовірний натиск Росії, Україна і надалі лишається єдиною, непокірною, рішучою, сильною та 

стійкою. Це не лише війна проти України, але й посягання на ключові засади та цінності 

демократичного світу. 

 

Український дім у Давосі має на меті висвітлити неймовірну хоробрість та лідерство нашої 

держави, а також надати платформу для розгляду перспектив відбудови та інвестування у 

майбутнє мирної та суверенної України. 

 

«Цього року в Українському домі в Давосі ми сприятимемо посиленню глобальної підтримки 

України, яка протягом останнього року об'єднала навколо себе увесь демократичний світ, – 

зазначила Уляна Хром'як, виконавчий директор Українського дому в Давосі. – Цей рік був 

надзвичайно складним для українців, він ознаменувався труднощами, болем та стражданнями, що 

множаться кожного дня. Усвідомлення того, що Давос та широка міжнародна спільнота 

стоять на боці України, дає нашому народу силу на подальшу боротьбу. Ми повинні захищати 

наш суверенітет, продовжувати виборювати свободу та європейське майбутнє, а також 
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терпляче чекати на відбудову та відродження нашої великої країни. Ми маємо за честь 

приймати тут всесвітньо відомих спікерів, першокласних модераторів, а головне – натхненних 

українців, які захищають свою країну на фронті та роблять усе, щоб вона лишалася стійкою і 

незламною. Будемо раді вітати вас в Українському домі в Давосі!». 

 

Серед спікерів - українські високопосадовці, мери українських міст, які побували в облозі, 

провідні зарубіжні політики, активісти гуманітарного сектору та лідери міжнародного бізнесу, 

журналісти та прихильники вільної України. На спеціальній панельній дискусії будуть присутні 

українські герої, які воюють у найнебезпечніших гарячих точках. Повний список запрошених і 

реєстрація за посиланням: www.UkraineHouseDavos.com До переліку спікерів увійдуть зокрема: 

 

• Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України (відеозв’язок) 

• Юлія Свириденко, Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку 

і торгівлі  

• Михайло Федоров, Віце-прем’єр-міністр – Міністр  цифрової трансформації України 

• Олександр Кубраков, Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку 

громад, територій та інфраструктури України (відеозв’язок) 

• Ростислав Шурма, заступник Керівника Офісу Президента України 

• Олексій Резніков, міністр оборони України (відеозв’язок) 

• Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (відеозв’язок) 

• Герман Галущенко, міністр енергетики України 

• Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України 

• Давид Арахамія, Голова депутатської фракції політичної партії «Слуга Народу», секретар 

Національної інвестиційної ради (відеозв’язок) 

• Єгор Чернєв, народний депутат України, голова Постійної делегації України у 

Парламентській асамблеї НАТО  

• Кирило Буданов, генерал-майор, начальник Головного управління розвідки Міністерства 

оборони України (відеозв’язок)  

• Рустем Умеров, голова Фонду державного майна України 

• Олексій Чернишов, голова правління НАК «Нафтогаз України»  

• Віталій Кличко, мер Києва  

• Олександр Сєнкевич, мер Миколаєва 

• Андрій Садовий, мер Львова 

• Сергій Сухомлин, мер Житомира 

• Д-р Вернер Хойєр, Президент Європейського інвестиційного банку  

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

• Махтар Діоп, керуючий директор Міжнародної фінансової корпорації 

• Керсті Кальюлайд, Президентка Естонії (2016-2021), головна представниця ініціативи 

Генерального секретаря ООН «Кожна жінка, кожна дитина», член Наглядової ради YES  

• Хосе Андрес, засновник гуманітарної організації World Central Kitchen 

• Скотт Келлі, американський астронавт, амбасадор United24  

• Еліна Світоліна, українська тенісистка, амбасадорка United24 

• Андрій Шевченко, український футболіст, амбасадор United24 (відеозв’язок) 

• Ярослава Гресь, координатор United24  

• Майкл Каппоні, засновник та президент Global Empowerment Mission  

• Сімонас Кайріс, міністр культури Литовської Республіки 

• Масі Найєм, адвокат, офіцер, лейтенант Збройних Сил України  
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• Ілля («Гендальф») Самойленко, український військовослужбовець, офіцер-розвідник 

Національної гвардії України  

• Юлія («Тайра») Паєвська, українська військовослужбовиця, парамедикиня, волонтерка 

• Єгор Фірсов, український юрист, військовий медик, водій евакуації та стрілець 

(відеозв’язок) 

• Христина Волер, директор Українських ініціатив при фундації родини Темертей  

• Олена Кривенко, волонтер, голова правління благодійної організації «Коло» 

• Ірина Кондратова, головний лікар Харківського обласного перинатального центру  

• Енді Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні 

• Бен Дріггс, президент Global High Growth Regions, Honeywell 

• Макс Ляшко, генеральний директор Parimatch  

• Марта Послад, директор з питань громадської політики у Центральній та Східній Європі 

та Трансатлантичному регіоні, Google 

• Алекс Лонг, директор з питань громадської політики та перспективних територій в регіоні 

Європи, Близького Сходу та Африки, Netflix  

• Юлія Бадрітдінова, генеральний директор McDonald’s в Україні, Чехії, та Словаччині  

• Олег Дерев’янко, голова та провідний ідеолог Information Systems Security Partners (ISSP), 

Україна 

• Джон Гербст, старший директор Євразійського центру Атлантичної ради  

• Ірина Озимок, засновниця Міжнародного саміту мерів 

• Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього  

• Занні Мінтон Беддос, головна редакторка The Economist  

• Деніел Курц-Фелан, редактор журналу Foreign Affairs 

• Катя Солдак, шеф-редактор міжнародних видань Forbes Media  

 

Цього року Променад, 59 став спільним простором для Українського Дому в Давосі та проєкту 

Ukraine Is You, організованого Фондом Віктора Пінчука спільно з Офісом Президента України. В 

рамках проєкту буде проведена виставка, темою якої стане визволення та надія, а також воєнні 

злочини, які Росія скоїла та продовжує скоювати, напавши на Україну та її громадян. В ході 

дискусій та заходів відвідувачі зможуть обговорити ці теми з безпосередніми учасниками цих 

подій в Україні, а також зі світовими лідерами громадської думки й представниками бізнесу та 

політики, які висловлюють підтримку України в її боротьбі за свободу та життя. 

 

Український дім в Давосі пройде під керівництвом виконавчого директора Уляни Хром’як, а 

співорганізаторами виступлять Western NIS Enterprise Fund, Фонд Віктора Пінчука та Horizon 

Capital. До складу Організаційного комітету Українського дому в Давосі входять чотири жінки, 

волонтерськими зусиллями яких цей захід буде втілено в життя: Ярослава Джонсон,  президент 

та головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund; Світлана Гриценко, член 

правління Фонду Віктора Пінчука; Олена Кошарна, партнер-засновник та головний виконавчий 

директор Horizon Capital; Уляна Хром'як, виконавчий директор Українського дому в Давосі. 

 

Зареєструватися для відвідин та дізнатися більше про програму заходів можна за посиланням: 

www.ukrainehousedavos.com 

 

Український дім у Давосі працюватиме з 17:00 (за центральноєвропейським часом) 16 січня до 

22:00 19 січня. 

 

 

https://www.ukraineisyou.org/
http://www.ukrainehousedavos.com/


Слідкуйте за нами в соцмережах: 

 

Twitter: @UKRHouseDavos 

Facebook: @ukrainehousedavos 

Instagram: @Ukraine.House.Davos 

LinkedIN: UkraineHouseDavos 

YouTube: ukrainehousedavos 

Гештеґ: #UkraineHouseDavos 

 

Контактна особа для ЗМІ: за подробицями звертайтеся до Нікіти Бернарді за електронною 

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

 

http://www.facebook.com/ukrainehousedavos

