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Мірослав Кліма, нещодавно призна-
чений Генеральним консулом Чеської 
Республіки у Львові, ознайомлення з 
регіонами нашої держави розпочав із 
Закарпаття. І це – не випадково. Адже 
наш край єднає із Чехією спільна іс-
торія і культура. Двадцятирічний істо-
ричний відрізок співжиття в одній най-
демократичнішій державі Центральної 
Європи 20-30 років минулого століття 
залишив глибокий слід на теренах су-
часного Закарпаття.
Сьогодні в краї діють чеські націо-

нально-культурні товариства, налаго-
джуються зв’язки між регіональними 
і місцевими територіальними грома-
дами, навчальними закладами, уста-
новами культури, охорони здоров’я і 
туризму, працюють спільні українсько-
чеські підприємства. Водночас чимало 
закарпатців беруть активну участь в 
економічному і культурному житті ни-
нішньої Чехії.
Відрадно, що з кожним роком дво-

стороння співпраця на державному й 
регіональному рівнях поглиблюється 
та набуває нових форм, а напрацьо-
вані дружні відносини приносять ре-
альні результати в усіх сферах життє-
діяльності братніх народів. На цьому 
чеський дипломат акцентував під час 
зустрічей 19 листопада із головою 
Закарпатської облдержадміністрації 

Олександром Ледидою, головою За-
карпатської облради Іваном Балогою, 
ужгородським міським головою Вікто-
ром Погорєловим.
Нині Закарпаття має офіційно вста-

новлені партнерські зв’язки з краєм 
Височіна та Пардубіцьким краєм Че-
хії, побратимські угоди укладено між 
Ужгородом та містами Їглава і Чеська 
Ліпа, між Мукачевом та містечком 
Пелгрімов. Зокрема співпрацею з Ви-
сочіною охоплено більшість районів 
нашої області. За останні  шість років 
на паритетних засадах фінансування 
реалізовано 35 проектів на суму понад 
25 млн. грн., проведено низку спільних 
культурно-просвітницьких заходів. За-
галом міжрегіональні контакти набули 
регулярного характеру не тільки між 
органами влади й самоврядування, а й 

на рівні міжособистісних зв’язків гро-
мадян.
Того ж дня в регіональній торгово-

промисловій палаті Мірослав Кліма зу-
стрівся з віце-президентом ТПП Укра-
їни, головою Ради ТПП Карпатського 
регіону, президентом Закарпатської 
ТПП Отто Ковчаром, директором Ре-
гіонального філіалу Національного 
інституту стратегічних досліджень в 
Ужгороді Світланою Мітряєвою, члена-
ми Закарпатського товариства чеської 
культури, офіс якого розташовано у 
приміщенні палати. 
Отто Ковчар ознайомив Генконсула 

Чехії з організаційними та функціо-
нальними особливості системи ТПП 
України, наголошуючи, що палати, 
підтримуючи партнерські взаємини з 
державними та комерційними струк-
турами в Україні й за кордоном, опера-
тивно реагують на виклики сьогоден-
ня, поєднуючи представницькі функції 
з наданням українським та іноземним 
компаніям широкого спектра профе-
сійних послуг.
Закарпатські підприємства – члени 

палати, які представляють основні га-
лузі економіки краю, готові до розши-
рення співпраці з потенційними чесь-
кими партнерами, маючи для цього як 
виробничий, так і кадровий потенціал. 
Активно сприяти цьому процесу покли-
кані, насамперед, безпосередні вираз-
ники інтересів бізнесу – національні та 
регіональні торгово-промислові палати 
України та Чехії.


