Шановні учасники та організатори конференції!
Високоповажні члени Палати, члени Сенату!
Шановні представники експертного середовища та медіа!
Дорогі друзі України!
Щиро дякую за запрошення донести позицію Харківської області до вашого
поважного зібрання.
Для нас – харків’ян – це важливий акт солідарності. Це знак поваги до тієї місії,
яку виконує Харківщина по відношенню до України та всього західного світу.
Адже саме наш регіон став на заваді планам по створенню терористичного
анклаву, що мав охопити половину України – найбільшої держави Європейського
континенту. Саме ми прийняли найбільшу кількість переселенців, чисельність яких
сягає вже понад 300 тисяч. І сьогодні, маючи 600 кілометрів спільного кордону з Росією
та зруйнованим терористами Донбасом, саме Харківська область лишається крайньою
мирною точкою на Сході Європи.
Ми знаходимося на передньому краї. Чи потребуємо ми допомоги у нашій
боротьбі за свободу та гідне життя? Так. Але Господь допомагає лише тим, хто
допомагає собі сам. Ми свято сповідуємо цей постулат.
Ми з нуля створили систему територіальної оборони. Розгорнули нещадну,
жорстку і публічну боротьбу із корупцією. Розпочали кардинальні реформи, аби
перезавантажити регіональну економіку та вбудувати її у глобальний світ.
Як результат, незважаючи на найдовшу відстань від кордону з Євросоюзом, за
своїми економічними можливостями та практикою управління Харківщина стала
набагато ближчою до країн ЄС, ніж багато інших регіонів України.
Тому сьогодні нам потрібна не лише допомога. Нам потрібне взаємовигідне
партнерство. Це позиція регіональної влади. Це однозначна позиція Президента Петра
Порошенка.
Які «контактні точки» ми бачимо?
Харків – місто студентів, науковців, інженерів, IT-фахівців. Наш регіон входить до
десятки найбільших університетських центрів Європи. Тут здійснюється чверть всіх
українських наукових розробок, розташоване кожне четверте інноваційне підприємство
в масштабах країни.
На Харківщині сконцентровані провідні підприємства машинобудування, в тому
числі військово-промислового комплексу. Бронетанкова техніка виробляється саме у
нас. Наша держава входить до кола найбільших експортерів зерна, і саме на
Харківщині збираються рекордні для України врожаї пшениці. В нашому регіоні
видобувається 40 відсотків традиційного природного газу в країні. Маємо найбільші в
Європі поклади сланцевого газу та бурого вугілля.

Все це – потужна база для розвитку співробітництва.
Серед наших пропозицій – локалізація на території регіону промислових
виробництв з використанням американських технологій та інвестицій.
Ми пропонуємо кооперацію та спільне просування продукції на ринок США,
України та ринки третіх країн. Зокрема, складного енергетичного обладнання, де ми
маємо унікальні компетенції. Також нас цікавить розвиток співробітництва в науковоосвітній сфері та створення спільної системи комерціоналізації наукових розробок та
багато іншого.
За підтримки США на вулиці Харкова виходить нова патрульна поліція, яка вже
сьогодні має нечувану довіру і підтримку з боку харків’ян.
Ми розпочинаємо стратегічне партнерство з потужною американською компанією
«Бебкок і Вілкокс» по масштабній модернізації енергетичної інфраструктури регіону.
Готується до підписання контракт на сотні мільйонів доларів між світовим гравцем на
рикну турбін – харківським підприємством «Турбоатом» та компанією «Холтек». Також
особливі можливості відкриває розробка покладів вугілля разом з американськими
вугільними компаніями, що раз і назавжди зніме проблему енергетичної залежності від
Росії.
Це далеко неповний перелік ініціатив, з якими ми виходимо до вас – наших
надійних друзів і партнерів.
Для ефективного просування цих ініціатив та вичерпного інформування про
ситуацію на Харківщині обласна державна адміністрація створила прецедент для
України – відкрила свій постійний офіс у Вашингтоні.
Сьогодні моє звернення до вас стало можливим саме завдяки зусиллям
співробітників офісу, і я хочу щиро подякувати їм за це.
Ми маємо постійний контакт із Надзвичайним та Повноважним послом США в
Україні паном Джеффрі Пайєттом. Нещодавно я мав зустріч із заступником
Держсекретаря США пані Вікторією Нуланд. І сьогодні я разом з усіма харків’янами,
разом з усіма українцями маю тверде переконання: перед нашими країнами великий
шлях, який ми пройдемо разом.
Шановні пані та панове!
У нас в Україні кажуть: «друг пізнається у біді». Рокова помилка Росії по
відношенню до України та всього демократичного світу лишила нас друга на Сході.
Проте ми знайшли справжнього друга за океаном. І зараз ми на ділі відчуваємо, що ця
дружба справжня та міцна. Та неоціненна підтримка, яку отримала наша держава,
починаючи від виступу Президента України Петра Порошенка в Конгресі і до сьогодні,
дозволяє мені говорити про це зі всією щирістю.
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Так, питання Російської агресії лишається відкритим. Відповідь на нього лише
має бути знайдена – військова, політична, економічна.
Колись мій американський друг казав: «У скандальної людини не буває гарних
сусідів – вона завжди знайде привід для конфлікту».
Те, що під гаслами своєї пропаганди вчинила Росія в Молдові, Грузії, а тепер і в
Україні, лише підтверджує правдивість цього прислів’я. Проте хочемо ми цього, чи ні,
Росія залишиться нашим сусідом. Упевнений, ми навчимося з цим жити і за підтримки
США та всього Західного Світу вибудуємо нові стосунки з Росією, які стануть надійною,
довготривалою основою миру.
Переконаний, що економічно процвітаюча, вільна, відкрита та захищена Україна
– це краща стратегія, яка дозволить нам реінтегрувати захоплені території Донбасу,
повернути незаконно анексований Крим. Тож давайте реалізуємо цю стратегію разом.
Дякую вам за увагу та бажаю вам плідної роботи і прийняття важливих рішень,
що підуть на користь США, Україні та всьому демократичному світу.
Боже, благослови наші країни!
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