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Давос - На третій день роботи Українського дому в Давосі реалії війни в Україні знову 
вийшли на перший план, коли підтвердилася трагічна новина про жахливу 
авіакатастрофу, в якій загинуло 15 осіб, зокрема 42-річний міністр внутрішніх справ 
України Денис Монастирський, а також його перший заступник та державний 
секретар МВС. У зв'язку з трагедією Президент України Володимир Зеленський був 
змушений скасувати свій виступ. Український дім у Давосі теж у скорботі за жертвами 
цього непоправного лиха. Спочивайте з миром. Вічна пам'ять загиблим. 
 
Борис Джонсон, член парламенту Великої Британії та колишній прем'єр-міністр 
Великої Британії, завітав до спільного простору Українського дому та проєкту «Ukraine 
Is You», щоб отримати медаль Почесного громадянина міста Києва з рук Віталія та 
Володимира Кличків. 
 
3-й день роботи Українського дому в Давосі розпочався з дискусії про неймовірні 
зусилля, яких Україна докладає задля збереження своєї багатої культурної спадщини, 
попри те, що історичні пам'ятки нещадно і систематично знищуються Росією від 
початку повномасштабної війни. Олександр Ткаченко, міністр культури та 
інформаційної політики України, підкреслив, що «ця війна ведеться проти нашої 
ідентичності, і ми змушені боротися, щоб відстояти свою мову, історію та культуру». 
 



Наступною пройшла панельна дискусія «Нагодувати найуразливіших: внесок України 
у глобальну продовольчу безпеку». Провідні експерти України та світу обговорили 
методи боротьби з голодом, зокрема ініціативу «Зерно з України», статус 
Чорноморського зернового коридору за посередництва ООН, а також порядок дій 
міжнародного співтовариства для запобігання широкомасштабному голоду в 2023 
році.  Хосе Андрес, засновник благодійної організації World Central Kitchen, заявив: 
«Ми маємо бути певні, що НАТО створить безпечний коридор з Одеси та інших портів, 
аби зерно з України і далі надходило до країн, які його потребують. Продовольство 
наразі є основним аргументом нашої підтримки України, інакше світ просто не матиме 
що їсти». 
 
Наступною в програмі заходів УДД стала панельна дискусія «Нова велика інвестиційна 
перспектива Європи: сьогодення і мирний час», до якої долучилися провідні інвестори 
та урядовці, зокрема заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма, 
Президент Республіки Молдова Майя Санду та голова Фонду державного майна 
Рустем Умеров. Присутні обговорили інвестиційні можливості для тих, хто має 
сміливість зазирати далі заголовків сьогоднішніх новин, а також для тих, хто будує 
плани на той час, коли в Україну повернеться мир. Президент Майя Санду 
підкреслила: «Ми в безпеці, поки українці борються. Вони захищають не лише свою 
свободу, але і свободу всього континенту». 
 
День завершився панельною дискусією «Історії з економічного фронту: бізнес та 
фінансова стійкість у воєнний час». Президент Американської торговельної палати в 
Україні Енді Гундер разом з іншими відомими спікерами обговорили історії 
надзвичайної стійкості, хоробрості, єдності та рішучості бізнес-лідерів, чиї команди 
працюють на місцях в Україні, підтримуючи економіку держави та закладаючи основу 
для майбутньої відбудови й докорінних змін. 
 
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, взавтра виступить по відеозв'язку 
з України і розповість про тернистий про шлях до перемоги. Панельна дискусія 
розпочнеться о 12:00 за центральноєвропейським часом і її модератором виступить 
Деніел Курц-Фелан, редактор журналу Foreign Affairs. 
 
 
Щоб ознайомитися з повною програмою заходів і зареєструватися для відвідин, 
перейдіть за посиланням: www.ukrainehousedavos.com  
 
 
 
Twitter: @UKRHouseDavos 
Facebook: @ukrainehousedavos 
Instagram: @Ukraine.House.Davos 
LinkedIn: UkraineHouseDavos 
YouTube: ukrainehousedavos 
Hashtags: #UkraineHouseDavos 
  
Контактна особа для ЗМІ:  

http://www.ukrainehousedavos.com/
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ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ У ДАВОСІ 
Роботу Українського дому в Давосі координуватиме новий виконавчий директор 
Уляна 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, 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. 
 
 
 
 


