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ДАВОС - Після чотирьох днів насичених дискусій та заходів робота Українського Дому 
в Давосі 2023 завершилася розмовою міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з 
редактором журналу Foreign Affairs Деніелом Курц-Феланом та кількома панельними 
дискусіями, присвяченими майбутньому України після війни та перемоги.  
 
«Перемога. Я одержимий цим словом в 2023 році», - сказав пан Кулеба переповненій 
залі Українського дому в Давосі. Він та редактор журналу Foreign Affairs пан Курц-
Фелан обговорили широкий спектр тем, зокрема те, як переконати західних союзників 
швидше надавати військову підтримку; які зовнішньополітичні плани Україна має на 
наступний рік, включно з відкриттям 10 нових посольств по всій Африці; і як він реагує 
на нерішучість союзників, котрі бояться російського ядерного потенціалу. На це 
Дмитро Кулеба відповів, що «страх не повинен бути фактором, який впливає на 
процес прийняття рішень. Якщо слідувати логіці страху, треба просто сидіти, склавши 
руки, і чекати, поки Росія завершить почате». Він також дав зрозуміти, що іншим 
країнам необхідно «змінити пріоритети з «Україна не повинна програти» на «Україна 
має перемогти». Це істотно вплине на ваші зовнішньополітичні рішення». 
 
У наступній панельній дискусії взяли участь мери кількох українських міст, зокрема 
мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, мер Житомира Сергій Сухомлин та мер Львова 
Андрій Садовий, які розмовляли з заступником міністра інфраструктури України 



Мустафою-Масі Найємом (по відеозв'язку) та Іриною Озимок, засновницею 
Міжнародного саміту мерів. Учасники обговорювали основні потреби України для 
відновлення зруйнованих міст. Ключова думка полягала в тому, що стару 
безперспективну інфраструктуру відновлювати не слід, натомість після закінчення 
війни слід будувати нові, переважно «зелені» об'єкти. Андрій Садовий відзначив: «Це 
буде важливо після війни, коли ми відновимо нашу країну... ми вийдемо на вищий 
рівень. Це цілком реально, і разом ми зможемо це зробити».  
 
Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов на панельній дискусії, 
присвяченій енергетичній інфраструктурі України, підкреслив, що «за дешевий газ все 
одно доводиться платити. Платити стабільністю та безпекою. Ми більше не можемо 
ставитися до Росії як до надійного постачальника енергоносіїв, тому що вона 
використовує це постачання як зброю». Ярослав Демченков, заступник міністра 
енергетики, закликав світ «денуклеаризувати Росію і перестати вести бізнес з 
російською ядерною промисловістю. Багато країн досі залежать від російської 
продукції... ми готові поділитися своїм досвідом і допомогти диверсифікуватись від 
цих джерел». 
 
Заключна панельна дискусія Українського Дому в Давосі 2023 була присвячена 
майбутньому та «Закінченню війни» як на інформаційному фронті, так і на полі бою. 
До розмови долучилася заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, колишня 
президент Естонії (2016-2021) Керсті Кальюлайд, народний депутат України Єгор 
Чернєв та голова компанії Information Systems Security Partners Олег Дерев'янко. Як 
чітко зазначив пан Дерев'янко, існує прямий зв'язок між полем інформаційної битви та 
справжнім фронтом: «Та війна, з якою ми зіткнулися сьогодні, стала можливою тому, 
що Росія в першу чергу вигравала інформаційне протистояння. Що для нас 
найважливіше? Про що ми говоримо тут, у Давосі, і за його межами? Про те, що 
Україні потрібна зброя. Які перешкоди стоять на цьому шляху? Страх ескалації. І звідки 
він узявся? Виною цьому інформаційна війна». 
 
Відкриття цьогорічного Українського Дому в Давосі стало можливим завдяки нашим 
щедрим спонсорам, зокрема, Фундації родини Темертей та нашому медіа-партнеру 
Parimatch Ukraine. 
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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. 
 
 
 
 


