
 

 

Український дім у Давосі завершив 4 робочий день 

видовищним модним показом та живим виступом 

переможниці Євробачення Руслани 
 
Давос, Швейцарія, 23 січня 2020 року /PRNewswire/ -- 

 

 
 

Сьогоднішня програма зустрічей та заходів Українського дому в Давосі була присвячена 

технологіям, інноваціям та енергетиці. Крім виступів відомих спікерів гості також могли 

насолодитися виступом переможниці Євробачення Руслани та інших талановитих 

музикантів. Незабутньою окрасою вечора став модний показ колекції Оксани 

Караванської. 

 

Подіумні дискусії цього дня почалися темою «Гаряча пора: інвестори та українські 

урядовці обговорюють способи залучення інвестицій в Україну». Юлія Ковалів, заступник 

керівника Офісу Президента України, заявила, що уряд готовий вжити низку нових 

заходів для залучення іноземних інвестицій, включаючи п'ятирічні податкові канікули для 

тих, хто інвестує більше 10 мільйонів доларів США у приватизацію державних 

підприємств. 

 

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій зазначив, що у 2020 році уряд 

розглядає передачу в концесію ще три або чотири морські порти та десять залізничних 

станцій. «Новий уряд України робить все необхідне для залучення інвесторів. Ми дуже 



 
зацікавлені в інвестиційних можливостях України і незабаром почнемо їх обговорення з 

урядом», – запевнив Джон М. Бек, засновник та голова компанії Aecon Group Inc. 

 

Друга половина дня означилася подіумною дискусією «Лідерський характер у контексті 

корпоративного росту та соціального впливу (в мінливому світі)», до обговорення якої 

долучилися кращі представники бізнесу та IT-галузі. Спонсором дискусії виступила 

компанія First Generation Capital. 

 

Група Нафтогаз та ФРНГ виступили спонсорами дискусії на тему «Україна як основний 

елемент у створенні інтегрованого газового ринку Європи». Модератором виступила 

старший журналіст ICIS д-р Аура Сабадус, яка обговорила з українськими 

високопосадовцями та лідерами галузі вигідну ціннісну пропозицію України по 

відношенню до безпечного та процвітаючого енергетичного ринку Європи. 

 

«Наразі Україна може зберігати щонайменше 10 мільярдів кубометрів газу для потреб ЄС, 

тим самим створюючи більш безпечні умови співпраці. Крім того, ми очікуємо, що 

перенасичення європейського ринку газу призведе до зниження маржі, що принесе більшу 

прибутковість Україні», – підкреслив Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз 

України». 

 

«Історії успіху від лідерів у галузі технологій» стали темою дискусії, організованої Horizon 

Capital та UVCA. Провідні експерти та одні з найвпливовіших у світі новаторів 

обговорювали технології й ділилися захоплюючими особистими історіями. Спікери 

зійшлися на думці, що основними складовими успіху є ентузіазм, наполеглива праця та 

намагання покращити життя інших людей.  

 

Наступна дискусія на тему «Інновації починаються з освіти: виховання нового покоління 

першопрохідців» висвітлювала поєднання технологій з освітою. Спікери обговорили вплив 

інноваційної освіти у вимірі нової глобальної технологічної парадигми. Спонсором 

дискусії виступив інноваційний парк UNIT.City. 

 

Після закінчення подіумних дискусій в Українському Домі в Давосі розпочався вечір 

культурної дипломатії з видовищним показом колекції Оксани Караванської. Цікавим 

завершенням дня став захід «Вечірній прийом: агенти змін Нової України», в якому взяли 

участь українські високопосадовці, представники бізнесу та громадських організацій. В 

ході заходу відвідувачі також мали змогу оцінити вражаючий виступ співачки Руслани, 

переможниці Євробачення та амбасадора зеленої енергетики. 

  

Стежте за подіями Українського Дому в Давосі за гештеґом #ukrainehousedavos та в 

соціальних мережах: 

 

Twitter: @UAHouseDavos 

Facebook: @ukrainehousedavos 

Instagram: @Ukraine.House.Davos 

LinkedIN: UkraineHouseDavos 

YouTube: ukrainehousedavos 

Про Український Дім у Давосі 

Організаційний комітет Українського Дому в Давосі очолюють п'ять жінок, які 

добровільно вклали багато зусиль для реалізації цього заходу, а саме:  

http://www.facebook.com/ukrainehousedavos


 
• Ольга Афанасьєва, Виконавча директорка Української асоціації венчурного та 

приватного капіталу (UVCA);  

• Ярослава Джонсон, Президентка та Головна виконавча директорка Western NIS 

Enterprise Fund (WNISEF);  

• Світлана Гриценко, Фонд Віктора Пінчука;  

• Олена Кошарна, Партнерка-засновниця та Головна виконавча директорка Horizon 

Capital, та 

• Алекса Чопівська, Виконавча директорка Українського Дому в Давосі. 

 

 
Проведення Українського Дому в Давосі стало можливим завдяки неоціненному внеску 

його спонсорів: 

 

Золоті спонсори: 

 
Cпонсори подіумних дискусій:  

 
Спонсори гостинності:     Спонсор модного показу: 

 
 

Підтримку Українському Дому в Давосі надають: Національна інвестиційна рада 

України, UkraineInvest, Світовий Конґрес Українців, Атлантична рада, Reputation Institute.  

 

Медіа-партнери: НВ, Liga.net, Економічна правда, Ukraine Business News. 

 

Контакти для ЗМІ: за більш детальною інформацією прохання звертатися за 

адресою media@ukrainehousedavos.com. 

 

www.ukrainehousedavos.com 
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