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 Міністерство економічного розвитку і торгівлі  

України, заступнику Міністра пану Качуру Р.П. 

-------------------------------------------------------------- 

01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2 
 

Прага, 05.01.2015  
 

Шановний Романе Павловичу! 
 

Спасибі за підтримку наших пропозицій, стосовно необхідності налагодження та 

розширення співробітництва між Україною та країнами ЄС, шляхом участі у виставково-

ярмаркових заходах, організації ділових зустрічей, форумів, конференцій, семінарів тощо, які 

ми отримали листом Мінекономрозвитку України (Вих. №80-08/2511-07 від 22.07.2014).  

Натомість, пропонуємо до розгляду «Перелік книжково-видавничих виставок та 

ярмарок, які будуть проводитись в країнах Вишеградської групи» (додається), в бодай - одній з 

яких, доцільно прийняти участь представникам з України.  

Мова піде про 21-у Міжнародну книжкову виставку й літературний фестиваль «Світ 

книги Прага» (Book World Prague-2015). Цей, фактично, центральноєвропейський форум де 

«почесним гостем» буде Єгипет, пройде 14-17.05.2015 р. в місті Прага, Чеська Республіка.  

Нами вже почата робота по інформуванню потенційних, українських учасників 

вищевказаної виставки Book World Prague-2015, з урахуванням специфіки, яка розрахована, 

насамперед, на: 

а) читачів та шанувальників книги;  

б) авторів-письменників й поетів та літераторів; 

в) видавництва та видавців;  

г) бібліотеки та їх об'єднання; 

д) торгівців книжками та мережі книжкових магазинів. 

Крім того, ми вже звернулись до Надзвичайного та Повноважного Посла України в 

Чеській Республіці з проханням - прийняти пропозицію на своєрідний патронат щодо цього 

заходу та надати посильну допомогу в перемовинах з виставкомом Book World Prague-2015, по 

укладанню договору оренди павільйону для українських учасників виставки.  

Однак, для початку переговорів з представниками структурних та європейських фондів 

та звернень до потенційних спонсорів, в тому числі й в Чеській Республіці, а також для подачі 

заявки, адресованої виставкому Book World Prague-2015, ми повинні заручитись певною 

кількістю учасників з України й визначитись із розмірами павільйону та його спільною 

тематикою.  

Саме це і є предметом звернення до Вас - надати нам максимальне сприяння й необхідну 

інформаційну, організаційну і методологічну підтримку щодо цього заходу (див. пункти: а)-д) 

специфіки), який повинен стати пробним в питаннях нашої співпраці, тобто - презентації 

ділових та інвестиційних можливостей вітчизняних товаровиробників... 

Натомість, для зацікавлених з України - ми пересилаємо повну Інформацію про цю 

виставку (українською), Умови участі у ній, включаючи вартість (калькуляцію) робіт та послуг, 

що надасть виставком (включаючи знижки для українських учасників), а також Програму 

ділової поїздки для відвідувачів й примірну вартість (калькуляцію) послуг, які будуть надані (з 

розрахунку на одну особу). При цьому, плануємо мінімізувати внески українських учасників до 

витрат на службові відрядження, включно: проїзд та проживання.  
 

Про Ваші міркування просимо нас інформувати.  

Контактна адреса в Україні: 88 015, м. Ужгород, вул. Богомольця 21/5 

 
З повагою, керівник IASEED                                                                    Ю. Ключівський  

+ 420-775288966  
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Верховна Рада України, 

Комітет з питань культури і духовності 

Прага, 11.03.2015 р.  

Шановні панове!  
 

Мова піде про потенційні можливості України, яка - повернулась до європейського 

вектору розвитку, який, з відомих причин, останні роки - не був основним. Більше того, 

офіційною Україною було згорнуто багато напрямків співпраці з європейськими країнами та їх 

інституціями, зокрема й з суб’єктами із Чеської Республіки. До жалю, й по сьогодні, 

представника українського бізнесу важко зустріти, особливо у якості учасника, на виставці, 

бізнес-форумі чи на іншому заході, що організовується та проводиться, в тому числі, й в 

Чеській Республіці.  

Наприклад, на минулорічній, 20-й Міжнародній книжковій виставці та літературному 

фестивалі «Світ книги Прага» (Book World Prague, 15-18.5.2014), де «почесним гостем» була - 

Угорщина, презентувалось немало європейських країн (в т.ч. й Російська Федерація), але без 

українських видань та книжок…  

Зрозуміло, що Україна сьогодні переживає нелегкі часи. Але, кроком до «європейського 

дому», мусять бути певні зусилля, включаючи й участь у таких заходах. Саме тому, на цьому, 

фактично, регіонального значення - Центральноєвропейському форумі, мусять бути українські 

представники, з метою, не тільки презентувати країну чи нагадати про наші європейські корені, 

але й вгамувати всезагальний інтерес до України у Європі та зацікавленість, з боку потенційних 

партнерів й інвесторів з Центральної та Східної Європи, який має місце.  

Виходячи з цього, нами, у червні 2014 року було надіслано листа на адресу: Кабінету 

Міністрів України, Міністерства освіти і науки та Міністерства культури України з 

пропозицією: долучитись, бодай, до основних презентаційно-публічних заходів, шляхом 

активної участі у різного роду виставках та ярмарках, які проводяться в країнах Євросоюзу та, 

особливо - у країнах Вишеградської групи. Зокрема, ми запропонували виконавчій владі 

України - виступити координатором, з метою: прийняти участь, силами українських учасників, 

наприклад, у вже згадуваному форумі. У листі-відповіді на свої пропозиції, який (на виконання 

резолюції Секретаріату КМ України) нами отримано від Міністерства економічного розвитку та 

торгівлі України (додається),  наші зусилля – підтримано а саме Міністерство готове виступити 

організатором й підтримати такий захід, як - Book World Prague (http://sk2015.svetknihy.cz).  

Більше того, ще у січні 2015 року ми звернулись до Посольства України в Чеській 

Республіці з пропозицією - виступити своєрідним патронатом щодо цього заходу та надати 

посильну допомогу в перемовинах з виставкомом Book World Prague, по укладанню договору 

оренди павільйону для українських учасників виставки.  

Тоді ж, у січні - ми проінформували, вже згадуване Мініекономрозвитку та торгівлі 

України про Book World Prague та просили надати нам максимальне сприяння й необхідну 

інформаційну, організаційну і методологічну підтримку щодо цього заходу, щоб заручитись 

певною кількістю учасників з України й визначитись із розмірами павільйону та його спільною 

тематикою.  

Однак, ні від однієї з вищевказаних інституцій - відповіді не отримали.  

З свого боку нами вже почато роботу по інформуванню й підготовці потенційних 

учасників та зацікавлених осіб з України, в роботі цього книжкового форуму, як-то: видавців, 

видавництв, бібліотек тощо, яким ми надамо всебічну та, практично - безкоштовну допомогу:  

- по бронюванню, замовленню оренди павільйонів та відкритих площадок на виставці, 

укладенню договору реалізації, замовленню інших послуг та служб виставки;   

- по консультуванню та допомогти укладенню угод логістики, а також сприятимемо 

процедурам: замитнити/розмитнити, переслати/перевезти експонати учасників виставки; 

mailto:iaseedua@gmail.com
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- по забезпеченню візової підтримки учасників та відвідувачів (через пересилку 

запрошень від виставкому), до Консульств Чеської Республіки, в Україні, з наступним 

оформленням дозволів (віз) на в’їзд до країн ЄС;  

- в організації бронювання, та замовленні квитків й організації перельоту чи переїзду, а 

також чартер: Україна-Чеська Республіка, включаючи необхідні трансферти, для учасників та 

відвідувачів виставки з України; 

- в бронюванні готелів та кемпінгів для проживання та здійснення розміщення учасників 

та відвідувачів виставки з України; 

- по організації ділових зустрічей та переговорів (у рамках виставки) між учасниками 

виставки та учасниками/відвідувачами з України; 

- по організації презентацій, заходів (семінарів, конференцій, круглих столів) та інше для 

учасників, відвідувачів та заочних відвідувачів виставки з України; 

- по організації культурної програми, з метою ознайомити українських учасників та 

відвідувачів виставки з історичними пам’ятками та визначними місцями в Чеській Республіці;  

- по наданню послуг гіда – перекладача та екскурсоводу. 

Крім того, для зацікавлених, в отриманні додаткової інформації про відвідання виставок, 

пересилаємо повну Інформацію про виставку, а також Програму ділової поїздки й примірну 

Вартість (калькуляцію) витрат/послуг, які будуть необхідні (з розрахунку на одну особу).  

Однак, 21 пункт, Постанови Кабінету Міністрів України «Про економію державних 

коштів та недопущення втрат бюджету» (№ 65, від 01.03.2014 р.), практично - унеможливлює 

залучення державних коштів (витрат) «на проведення виставок, ярмарків, з’їздів, симпозіумів, 

конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету». 

Натомість, станом на сьогодні, кілька видавництв та окремі, обласні бібліотеки України 

виявили бажання прийняти участь у вищевказаній виставці, за умови отримання допомоги-

скидки, бодай - на оренду виставкової площі. З урахуванням витрат на оформлення віз, переїзд, 

перевезення літератури та проживання українських учасників, таке прохання - цілком слушне…  

  

Звідси, наше прохання: силами Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради 

України - долучитись до організації, через посильний вплив на зацікавлені Міністерства й 

відомства України та співфінансуванні участі українських учасників й відвідувачів у 21-й, 

Міжнародній книжковій виставці й літературному фестивалі «Світ книги Прага» (15-18.5.2014).  

Давайте, разом, зробимо святом - презентацію літературної України на теренах 

Європейського Союзу, з метою - допомогти українським поетам та письменникам, видавцям, 

друкарям, бібліотекарям тощо.  

Віримо, що наша ініціатива та пропозиції, дозволять - гідно презентувати європейські 

можливості України, а українським учасникам та відвідувачам виставки - знайти достойних 

партнерів в Європейському Союзі.   

 

Про Ваші міркування просимо нас інформувати.  

 

З повагою, керівник IASEED                                                                            

+420-775288966 (CZ), +380-954545540 (UA) 

 

 

 

 

Ю. Ключівський 

P.S. Вважаємо, що для України, виходячи з її загальноєвропейських цінностей та 

інтересів й з урахуванням ролі країн Вишеградської групи у Європейському Союзі, 

надважливою буде участь: українських митців пера, видавців та бібліотекарів - у роботі 

міжнародних книжкових виставках та літературних фестивалях, які проводяться в Польщі, 

Словаччині, Угорщині, Чехії (інформація про такі - додається).   
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 Президенту Української бібліотечної асоціації Шевченко І.О. 

-------------------------------------------------- 

01015, Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп.7  

Прага, 05.01.2015  
 

Шановна Ірино Олександрівно!  
 

Тривалий час роботи в Чеській Республіці та певний досвід (про нас – в кінці  листа), 

дозволяють нам звернутись до Вас у такий спосіб. Мова йде про потенційні можливості 

України, яка повертається до європейського вектору розвитку, який, з відомих причин, останні 

роки - не був основним. Саме тому, й по сьогодні, представника українського бізнесу важко 

зустріти, особливо у якості учасника, на виставці, бізнес-форумі чи на іншому заході, що 

організовується та проводиться, в країнах Євросоюзу, в тому числі, й в Чеській Республіці.  

Натомість, нами, у червні 2014 року було надіслано листа на адресу: Кабінету Міністрів 

України, Міністерства освіти і науки та Міністерства культури України з пропозицією – 

долучитись, бодай, до основних презентаційно-публічних заходів, шляхом активної участі у 

різного роду виставках та ярмарках, які проводяться в країнах Євросоюзу та, особливо - у 

країнах Вишеградської групи. Звідси, було б доцільним, ініціювати та регулярно виступати 

організатором: ділових зустрічей, форумів, конференцій, семінарів тощо, з метою «презентації» 

ділових та інвестиційних можливостей України. При цьому, значного ефекту можна досягти (у 

таких заходах), зокрема - в Чеській Республіці, бо остання - має переваги, через: вигідне, 

географічне розташування (в центрі Європи), відносно, економною складовою витрат (на такі 

заходи), досвідом вступу до ЄС (та приведенням власних норм до європейських), а також - 

близькістю, нам слов’янського менталітету... 

Зокрема, ми запропонували виконавчій владі України - виступити координатором, з 

метою: прийняти участь, силами українських учасників, наприклад, у книжковій виставці й 

літературному фестивалі «Світ книги Прага» (Book World Prague, http://sk2015.svetknihy.cz), 

який відбудеться 14-17 травня 2015 року. На цьому, центральноєвропейському форумі будуть 

презентуватись немало європейських країн, де логічно - й місце Україні. 

У листі-відповіді на свої пропозиції, який (на виконання резолюції Секретаріату КМ 

України) нами отримано від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України 

(додається),  наші зусилля – підтримано а саме Міністерство готове виступити організатором та 

підтримати такого роду заходи, як – вищевказана, книжкова виставка Book World Prague.  

З свого боку нами вже почато роботу по інформуванню й підготовці потенційних 

учасників та зацікавлених осіб з України, в роботі цього книжкового форуму.  

Натомість, пропонуємо очолюваній Вами інституції прийняти участь у книжковій 

виставці й літературному фестивалі «Світ книги Прага». В разі згоди, перешлемо Вам детальну 

Інформацію про цей захід а також Умови участі у ньому, включаючи Вартість (калькуляцію) 

робіт та послуг, що надає Виставком (включаючи знижки) - для учасника або Програму ділової 

поїздки для відвідувача, а також - примірну Вартість (калькуляцію) послуг, які будуть надані (з 

розрахунку на одну особу).  

Більше того, ми готові до можливої співпраці у реалізації вищевказаного та надамо 

практичну допомогу по кожному пункту запропонованого вище. Натомість, наші спеціалісти 

готові долучитись до організації та реалізації конкретних заходів, включаючи ті, що проводить 

Ваша Українська бібліотечна асоціація, в Україні. Мова може йти, наприклад, про залучення 

іноземних учасників у роботі та заходах, які організовує Ваша інституція.  

Що стосується, наприклад, вищевказаної чи аналогічної виставки (що проводиться на 

теренах Європи), то на підставі доручення від зацікавленої, української сторони, а також 

договору-доручення з виставкомом, наша служба:   

- запропонує прийняти участь у роботі виставки в якості: учасників, відвідувачів чи 

замовити заочне відвідування (виставки);  
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- сприяє (на території України) українським учасникам, в подачі офіційної Заявки на 

участь у виставці;  

- сприяє, бронюванню, замовленню оренди павільйонів та відкритих площадок на 

виставці, укладенню договору реалізації (ДР), замовленню інших послуг та служб виставки;   

- консультує та допомагає укладенню угод логістики, а також сприяє процедурам: 

замитнити/розмитнити, переслати/перевезти експонати учасників виставки; 

- забезпечує візову підтримку учасників та відвідувачів (через пересилку запрошень від 

виставкому), в Консульствах Чеської Республіки, в Україні, з наступним оформленням дозволів 

(віз) на в’їзд в ЄС;  

- організує бронювання, та може замовити квитки й організовує переліт чи переїзд, а 

також чартер: Україна-Чеська Республіка, включаючи необхідні трансферти, для учасників та 

відвідувачів виставки з України; 

- бронює готелі та кемпінги для проживання та здійснює розміщення учасників та 

відвідувачів виставки з України; 

- організовує ділові зустрічі та переговори (в рамках виставки) між учасниками виставки 

та учасниками/відвідувачами з України; 

- організовує презентації, заходи (семінари, конференції, круглі столи) та інше для 

учасників, відвідувачів та заочних відвідувачів виставки з України; 

- організовує культурну програму з метою ознайомити українських учасників та 

відвідувачів виставки з історичними пам’ятками та визначними місцями в Чеській Республіці;  

- надає послуги гіда – перекладача та екскурсоводу. 

Крім того, для зацікавлених, в отриманні додаткової інформації про відвідання виставок, 

пересилаємо повну інформацію про виставку, а також Програму ділової поїздки й примірну 

Вартість (калькуляцію) послуг, які будуть надані (з розрахунку на одну особу).  

Віримо, що наші пропозиції, дозволять - гідно презентувати європейські можливості 

України, включаючи й очолювану Вами Українську бібліотечну асоціацію та знайти достойних 

партнерів для українських учасників таких заходів, в Європейському Союзі.   

Про Ваші міркування просимо нас інформувати.  
 

Контактна адреса в Україні: 88 015, м. Ужгород, вул. Богомольця 21/5 

Уповноважена особа: Канюка Олена Анатоліївна (+380-955664489) 
 

З повагою, керівник IASEED                                                                           Ю. Ключівський  

+ 420-775288966 (CZ),  +380-954545540 (UA) 
 

Трохи про нас.  

В 2002 році, в Празі (Чеська Республіка) почала діяти Українсько-чеська інформаційно-аналітична 

служба (UCIAS), яку було засновано системою приватних підприємств. У 20006 році, з метою розширення своєї 

діяльності: на країни Євросоюзу та на країни СНД, UCIAS було реорганізовано в - Інформаційно-аналітичну 

службу «Європейсько-східний діалог» (IASEED). За вказаний період, нашими спеціалістами здійснено ряд 

інвестиційних проектів, організовано цілий ряд заходів, з метою поглиблення українсько-чеських та українсько-

європейських ділових, освітянсько-культурних та гуманітарних взаємин.  
Так, за нашого сприяння, на Західну Україну (з Чеської Республіки) переміщено цілий ряд виробництв. 

Зокрема це: фірма «Форшнер-Україна» (м. Свалява), ТОВ «Амід» (Іршавський район), засноване фірмою Fipobex 

Ltd., ТОВ «Гутекс» (Ужгород), засноване фірмою Texat Ltd., ТОВ «Нет Он Лайн» (Net On Line Ltd.), яка 

зареєстроване в Свалявському районі Закарпатської області. 

Наша служба виступила організатором участі українських відвідувачів та учасників у ряді визначних 

чеських сільськогосподарських виставках: «Земля годувальниця» (2003 та 2005 роки), «Фестиваль пива» (2005 

рік), Salima (2006 рік), Wood-Tec (2007 рік). У 2006 році ми виграли тендер по організації участі України в XXXIII 

Агросалоні «Земля годувальниця» та виступили організатором участі Міністерства аграрної політики України в 

роботі цієї виставки, в якості її учасника. 

Крім того, ми маємо досвід находження в Чеській Республіці міст, які бажають співробітничати з 

містами з України. Так, нами знайдено чеські міста-побратими для українських міст: Ужгород та Свалява. До 
нас постійно звертаються європейські партнери та потенційні інвестори з проханнями надати інформацію про 

Україну та інші країни СНД, для отримання ділових консультацій, посприяти в бізнесових питаннях тощо.  
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 Президенту ГО «Форум видавців» Коваль О.А. 

-------------------------------------------------------------- 

79005, Україна, м. Львів, а/с 6644  
 

Прага, 05.01.2015  

Шановна пані Олександро! 

Тривалий час роботи в Чеській Республіці та певний досвід (про нас – в кінці  листа), 

дозволяють нам звернутись до Вас у такий спосіб. Мова йде про потенційні можливості 

України, яка повертається до європейського вектору розвитку, який, з відомих причин, останні 

роки - не був основним. Саме тому, й по сьогодні, представника українського бізнесу важко 

зустріти, особливо у якості учасника, на виставці, бізнес-форумі чи на іншому заході, що 

організовується та проводиться, в країнах Євросоюзу, в тому числі, й в Чеській Республіці.  

Натомість, нами, у червні 2014 року було надіслано листа на адресу: Кабінету Міністрів 

України, Міністерства освіти і науки та Міністерства культури України з пропозицією – 

долучитись, бодай, до основних презентаційно-публічних заходів, шляхом активної участі у 

різного роду виставках та ярмарках, які проводяться в країнах Євросоюзу та, особливо - у 

країнах Вишеградської групи. Звідси, було б доцільним, ініціювати та регулярно виступати 

організатором: ділових зустрічей, форумів, конференцій, семінарів тощо, з метою «презентації» 

ділових та інвестиційних можливостей України. При цьому, значного ефекту можна досягти (у 

таких заходах), зокрема - в Чеській Республіці, бо остання - має переваги, через: вигідне, 

географічне розташування (в центрі Європи), відносно, економною складовою витрат (на такі 

заходи), досвідом вступу до ЄС (та приведенням власних норм до європейських), а також - 

близькістю, нам слов’янського менталітету... 

Зокрема, ми запропонували виконавчій владі України - виступити координатором, з 

метою: прийняти участь, силами українських учасників, наприклад, у книжковій виставці й 

літературному фестивалі «Світ книги Прага» (Book World Prague, http://sk2015.svetknihy.cz), 

який відбудеться 14-17 травня 2015 року. На цьому, центральноєвропейському форумі будуть 

презентуватись немало європейських країн, де логічно - й місце Україні. 

У листі-відповіді на свої пропозиції, який (на виконання резолюції Секретаріату КМ 

України) нами отримано від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України 

(додається),  наші зусилля – підтримано а саме Міністерство готове виступити організатором та 

підтримати такого роду заходи, як – вищевказана, книжкова виставка Book World Prague.  

З свого боку нами вже почато роботу по інформуванню й підготовці потенційних 

учасників та зацікавлених осіб з України, в роботі цього книжкового форуму.  

Натомість, пропонуємо очолюваній Вами інституції прийняти участь у книжковій 

виставці й літературному фестивалі «Світ книги Прага». В разі згоди, перешлемо Вам детальну 

Інформацію про цей захід а також Умови участі у ньому, включаючи Вартість (калькуляцію) 

робіт та послуг, що надає Виставком (включаючи знижки) - для учасника або Програму ділової 

поїздки для відвідувача, а також - примірну Вартість (калькуляцію) послуг, які будуть надані (з 

розрахунку на одну особу).  

Більше того, ми готові до можливої співпраці у реалізації вищевказаного та надамо 

практичну допомогу по кожному пункту запропонованого вище. Натомість, наші спеціалісти 

готові долучитись до організації та реалізації конкретних заходів, включаючи ті, що проводить 

Ваша громадська організація «Форум видавців», в Україні. Мова може йти, наприклад, про 

залучення іноземних учасників у роботі та заходах, які організовує Ваша інституція. 

Що стосується, наприклад, вищевказаної чи аналогічної виставки (що проводиться на 

теренах Європи), то на підставі доручення від зацікавленої, української сторони, а також 

договору-доручення з виставкомом, наша служба:   

- запропонує прийняти участь у роботі виставки в якості: учасників, відвідувачів чи 

замовити заочне відвідування (виставки);  
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- сприяє (на території України) українським учасникам, в подачі офіційної Заявки на 

участь у виставці;  

- сприяє, бронюванню, замовленню оренди павільйонів та відкритих площадок на 

виставці, укладенню договору реалізації (ДР), замовленню інших послуг та служб виставки;   

- консультує та допомагає укладенню угод логістики, а також сприяє процедурам: 

замитнити/розмитнити, переслати/перевезти експонати учасників виставки; 

- забезпечує візову підтримку учасників та відвідувачів (через пересилку запрошень від 

виставкому), в Консульствах Чеської Республіки, в Україні, з наступним оформленням дозволів 

(віз) на в’їзд в ЄС;  

- організує бронювання, та може замовити квитки й організовує переліт чи переїзд, а 

також чартер: Україна-Чеська Республіка, включаючи необхідні трансферти, для учасників та 

відвідувачів виставки з України; 

- бронює готелі та кемпінги для проживання та здійснює розміщення учасників та 

відвідувачів виставки з України; 

- організовує ділові зустрічі та переговори (в рамках виставки) між учасниками виставки 

та учасниками/відвідувачами з України; 

- організовує презентації, заходи (семінари, конференції, круглі столи) та інше для 

учасників, відвідувачів та заочних відвідувачів виставки з України; 

- організовує культурну програму з метою ознайомити українських учасників та 

відвідувачів виставки з історичними пам’ятками та визначними місцями в Чеській Республіці;  

- надає послуги гіда – перекладача та екскурсоводу. 

Крім того, для зацікавлених, в отриманні додаткової інформації про відвідання виставок, 

пересилаємо повну інформацію про виставку, а також Програму ділової поїздки й примірну 

Вартість (калькуляцію) послуг, які будуть надані (з розрахунку на одну особу).  

Віримо, що наші пропозиції, дозволять - гідно презентувати європейські можливості 

України, включаючи й очолюваний Вами ГО «Форум видавців» та знайти достойних партнерів 

для українських учасників таких заходів, в Європейському Союзі.   

Про Ваші міркування просимо нас інформувати.  

Контактна адреса в Україні: 88 015, м. Ужгород, вул. Богомольця 21/5 

Уповноважена особа: Ключевська Ірина Іванівна (+380-953457856) 

 

З повагою, керівник IASEED                                                                           Ю. Ключівський  

+ 420-775288966 (CZ),  +380-954545540 (UA) 
 

Трохи про нас.  

В 2002 році, в Празі (Чеська Республіка) почала діяти Українсько-чеська інформаційно-аналітична 

служба (UCIAS), яку було засновано системою приватних підприємств. У 20006 році, з метою розширення своєї 

діяльності: на країни Євросоюзу та на країни СНД, UCIAS було реорганізовано в - Інформаційно-аналітичну 

службу «Європейсько-східний діалог» (IASEED). За вказаний період, нашими спеціалістами здійснено ряд 
інвестиційних проектів, організовано цілий ряд заходів, з метою поглиблення українсько-чеських та українсько-

європейських ділових, освітянсько-культурних та гуманітарних взаємин.  

Так, за нашого сприяння, на Західну Україну (з Чеської Республіки) переміщено цілий ряд виробництв. 

Зокрема це: фірма «Форшнер-Україна» (м. Свалява), ТОВ «Амід» (Іршавський район), засноване фірмою Fipobex 

Ltd., ТОВ «Гутекс» (Ужгород), засноване фірмою Texat Ltd., ТОВ «Нет Он Лайн» (Net On Line Ltd.), яка 

зареєстроване в Свалявському районі Закарпатської області. 

Наша служба виступила організатором участі українських відвідувачів та учасників у ряді визначних 

чеських сільськогосподарських виставках: «Земля годувальниця» (2003 та 2005 роки), «Фестиваль пива» (2005 

рік), Salima (2006 рік), Wood-Tec (2007 рік). У 2006 році ми виграли тендер по організації участі України в XXXIII 

Агросалоні «Земля годувальниця» та виступили організатором участі Міністерства аграрної політики України в 

роботі цієї виставки, в якості її учасника. 
Крім того, ми маємо досвід находження в Чеській Республіці міст, які бажають співробітничати з 

містами з України. Так, нами знайдено чеські міста-побратими для українських міст: Ужгород та Свалява. До 

нас постійно звертаються європейські партнери та потенційні інвестори з проханнями надати інформацію про 

Україну та інші країни СНД, для отримання ділових консультацій, посприяти в бізнесових питаннях тощо.  

mailto:iaseedua@gmail.com
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