Президент України Володимир Зеленський відвідав
Український Дім у Давосі. Під проводом Прем’єр-міністра
Олексія Гончарука пройшло засідання Національної
інвестиційної ради України
Міністр інфраструктури України та залізничний оператор Deutsche Bahn підписали
меморандум про наміри стосовно співпраці та розвитку Укрзалізниці
Давос, Швейцарія, 22 січня 2020 року /PRNewswire/ --

Фото: Президент Володимир Зеленський (у центрі)
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Третій день роботи Українського Дому в Давосі відзначився надзвичайно важливою
подією: візитом Президента України Володимира Зеленського, який прибув привітати
Організаційний комітет Дому з цьогорічними досягненнями.
Крім того, сьогодні в стінах Дому відбулося закрите засідання Національної інвестиційної
ради України, проведене під головуванням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Перед
початком засідання між Міністерством інфраструктури України та німецьким залізничним
оператором Deutsche Bahn було підписано меморандум про наміри стосовно співпраці та
розвитку Укрзалізниці.

«Deutsche Bahn є найбільшим залізничним оператором Німеччини. Ця угода не про
концесію, а про стратегічне партнерство з метою розвитку інфраструктури України, –
пояснив Прем’єр. – Розраховую, що німецька операційна ефективність та нульова
терпимість до корупції стане базою для зміни ситуації в Укрзалізниці. Україна повністю
зберігає за собою контроль над Укрзалізницею. Німецькі фахівці працюватимуть над
реформуванням управлінських механізмів підприємства».
У засіданні Національної інвестиційної ради також взяв участь сер Сума Чакрабарті,
президент ЄБРР. «ЄБРР і надалі залишається найбільшим одноосібним інвестором
України, свідченням чого є надзвичайно високі показники 2019 року, – прокоментував пан
Чакрабарті. – Ми подвоїли об’єм інвестицій, за рік перетнувши позначку в 1 мільярд євро, і
дві третини цих коштів були вкладені в «зелену» економіку. Новий уряд зараз має усі
повноваження для проведення справжніх реформ, зокрема в контексті прийняття
законів про концесію та удосконалення законодавчих та податкових процедур».
Програма заходів Українського Дому в Давосі сьогодні була насичена цікавими
розмовами з всесвітньовідомими спікерами. В ході ранкової подіумної дискусії на тему
«Отримати більше, роблячи менше: якою буде робота майбутнього», гості мали змогу
обговорити глобальні тренди у сфері зайнятості з експертами світового рівня. Спонсором
заходу виступила компанія EBS.
Заходи другої половини дня розпочалися з актуальної дискусії «Неосвоєний потенціал:
Україна як наступний промисловий центр Європи», до якої долучилися високопосадовці
та галузеві експерти. Захід пройшов за сприяння Hillmont Partners, і роль модератора
дісталася партнерові Hillmont Partners Джеймсу Гарту. Учасники обговорили нові
можливості та прогрес у питанні приватизації, не оминувши увагою промисловий сектор
України.
«Ми хочемо зробити економіку ефективною та вільною від монополій, щоб активи
нарешті почали приносити їй користь, а не шкоду. У 2020 році Фонд державного майна
запропонує інвестиційне меню, що містить понад 500 активів з безпрецедентним рівнем
прозорості та дохідністю, що може в 20 разів перевищити початкові інвестиції», –
запевнив Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України.
Наступним заходом у програмі Дому стала організована Фондом Віктора Пінчука зустріч
з відомим українським режисером, політв’язнем, письменником та активістом із Криму
Олегом Сенцовим. Організаційний комітет Дому висловив вдячність панові Сенцову за
його неоціненну роль у боротьбі України за свободу. Коли його запитали про те, як
громадськість за кордоном сприймає ситуацію в Україні, Олег Геннадійович сказав
наступне: «Путін – дуже небезпечний, сильний і жорстокий ворог, він скоріше віддасть
Кремль, ніж Крим. Це дуже важливо розуміти як українській владі, так і світовим
лідерам».
Надвечір гості могли долучитися до дискусії «Виклик на 50 мільярдів доларів: як бізнес та
влада можуть створити взаємовигідний інвестиційний клімат у Новій Україні». Захід,
що проводився за підтримки агрохолдингу МХП, дав можливість спікерам озвучити
перспективи для держави та бізнесу, і обговорити способи максимізації привабливих
інвестиційних можливостей України. Юрій Косюк, головний виконавчий директор та

засновник МХП, відзначив, що вперше за 20 років ведення ним бізнесу в Україні уряд
став відкритим для діалогу і почав підтримувати українських підприємців.
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:
• 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

