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Шановні колеги! 

 

 Уже більше трьох років в м. Прага (Чеська Республіка) діє Українсько-

чеська інформаційно-аналітична служба (UCIAS), яку засновано системою 

приватних підприємств Gazda Group. За період з 2002 року, спеціалістами 

UCIAS, здійснено цілий ряд інвестиційних проектів, організовано цілий ряд 

заходів з метою поглиблення українсько – чеських 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) та «Фестиваль пива» (2005 рік). 

Вперше, в цьому році, за сприяння UCIAS, XXXII Агросалон «Земля 

годувальниця» -  Міністерством Агрополітики України було включено до 

переліку виставок, в яких Україна бере участь із повним фінансуванням за 

рахунок Держбюджету України.   

До UCIAS постійно звертаються чеські партнери із проханнями надати 

інформацію про ту чи іншу, в т.ч. і державні інституції України, чи сприяння 

в бізнесових питаннях.  

Наразі нами отримано офіційне звернення від керівництва міста 

Жідлоховіце (Чеська Республіка, Моравія) з проханням допомогти в пошуку 

міста-побратима в Україні. Адміністрація міста Жідлоховіце прагне 

встановити довготривалі зв’язки з українським містом, зокрема, в 

освітянській та культурній сферах.  

У разі зацікавленості Вашого міста у налагодженні дружніх стосунків 

із чеським містом Жідлоховіце та у встановленні довготривалих зв’язків, 

просимо нас письмово повідомити. Після отримання відповіді від Вас, ми 

передамо Вам офіційне звернення (та переклад) адміністрації міста 

Жідлоховіце.   

 

З повагою, керівник UCIAS       

Ю. Ключівський  
Тел. + 420-602261140 
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