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Страконіце, 27.04.2006  

 

Шановний Олег Севериновичу! 

 

Ось уже більше 8-ти років продовжується співпраця між, очолюваним 

Вами, Івано-Франківським державним центром науково-технічної та 

економічної інформації (ЦНТЕІ) та нашою Компанією – акціонерним 

товариством «Їгоспол» (Jihospol a.s.).   

За цей проміжок часу нами, спільно, здійснено цілу низку проектів та 

виконано ряд суто торгових контрактів. Ми, разом з ЦНТЕІ, вперше виступили 

організатором участі українських учасників у сільськогосподарській виставці 

«Земля годувальниця», яка проходила в Чеській Республіці. 

Вважаємо, що за роки співпраці з Вашим центром ми знайшли гідного, 

українського партнера.  

Відрадно також те, що наша спільна діяльність уможливила: 

– надати допомогу українським громадянам, організаціям та фірмам 

взаємно відшукати спільні інтереси в Чеській Республіці; 

– розширити бізнес-діяльність українських суб’єктів на країни Чехії та 

Європи; 

– об’єднати інтереси громадянських і державних структур з метою 

взаємної інтеграції, порозуміння, прискорення позитивних результатів 

співпраці. 
 

Цим листом, за рішенням керівництва Компанії, дозвольте висловити  

Вам щиру вдячність та надію на подальшу співпрацю в майбутньому.  

Вважаємо, що наша співпраця є гідною українсько-чеського діалогу, яка 

може слугувати прикладом народної дипломатії та є корисною для громадян 

обох країн. Така співпраця додає іміджу Україні, особливо з урахуванням 

курсу, взятого нашою державою до Європи.  

 

 

З повагою,  

заступник голови Правління               (підпис)                   Ф. Жишка 
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