
 

 
 

 

 

     
    

 

«Дні Словаччини у м.Новодністровськ – 2017» 

 
ПІД ЕГІДОЮ: 

Депутата Словацької Національної Ради, пріматора м.Кошице Ріхарда Раші, 
Посольствa Словацької Республіки в Україні, 

Генерального консульства Словаччини в м.Ужгород, 
Новодністровського міського голови Анатолія Болдашева, 

Пріматора м.Гельниця Душанa Томашкa. 
 

Місце проведення:  м.Новодністровськ, Чернівецька область, Україна 

Дата: 20 – 21 жовтня 2017 (п’ятниця – субота) 

Організатори: ГО/Асоціація FEMAN (Словаччина), Новодністровська міська рада 

Співорганізатор: ГО Українсько-Європейське товариство «Тандем» (Україна) 

Генеральний партнер: ПрАТ «Укргідроенерго» 

Партнери: Посольство Словацької Республіки в Україні,  

 Генеральне консульство Словацької Республіки в м.Ужгород, 

 Обласна державна адміністрація Чернівецької області,  

 Міський уряд м.Кошице та м.Гельниця (Словаччина), 

Єврорегіон «Карпатський» (Словаччина), 

Церковна середньо-технічна школа Св. Йозефа (Словаччина), 

ПАТ «Гравітон» 

 

Супровідна програма:  МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Можливості розвитку 

транскордонного співробітництва між Словаччиною та Україною» 
(культура, спорт, туризм, екологія, бізнес, освіта, прикордонне 

співробітництво, грантові програми ЄС 2014-2020)” 

 

 

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 
 

П’ятниця 20.10.2017 / Міжнародна конференція 

 

Місце проведення:  Новодністровська міська рада, сесійна зала 

Мова:  українська, словацька 

Організаційний внесок: 150 грн. з ПДВ за 1 особу (сплата при реєстрації) 

 

9:00 – 9:30 Реєстрація учасників 

9:30 – 10:00 Відкриття, вступне слово 

● Олександр Фищук - голова Чернівецької обласної державної адміністрації 

● Анатолій Болдашев - Новодністровський міський голова; 

● Уле Тер’є Хорпестад - Надзвичайний і Повноважний посол Норвегії в Україні; 

● Мирослав Мойжіта - Генеральний консул Словацької Республіки в м.Ужгород; 

● Едуард Бураш - уповноважений мера міста Кошице з розвитку транскордонного 

співробітництва та співпраці з Україною; 

● Володимир Казарін - доктор філологічних наук, професор, в.о. ректора Таврійського 

національного університету ім.В.І. Вернадського  

 

 



 

 
 

10:00 – 12:00  1. Дискусійна панель «Міжнародне співробітництво» 

 

Тема: «Можливості розвитку співробітництва, Програми ЄС для 

транскордонного співробітництва Словаччина – Україна»  

● Мирослав Мойжіта - Генеральний консул Словацької Республіки в м.Ужгород; 

 

Тема: «Важливість співпраці між містами-побратимами»  

● Анатолій Болдашев - Новодністровський міський голова; 

● Душан Томашко - пріматор м.Гельниця (Словаччина); 

● Мирослав Ведрихович - бурмістр м.Беч (Польща). 

 

Тема: «Презентація міста Кошице»  

● Едуард Бураш - уповноважений мера міста Кошице з розвитку транскордонного 

співробітництва та співпраці з Україною, організатор проекту «Дні України в 

м.Кошице». 

 

Тема: «Поточні проекти розвитку транскордонної співпраці»  

● Олексій Грушко - експерт з регіонального розвитку Чернівецького ЦРМС; 

● Юліан Андрієш - експерт Чернівецької філії Спільного технічного секретаріату Спільної 

операційної програм «Румунія-Україна 2014-2020»; 

● Наталія Бокулєва - голова ГО Українсько-Європейського товариства «Тандем»; 

координатор проекту «Дні України в м.Кошице». 

 

Тема: «Важливість співпраці між єврорегіонами»  

● Сергій Татусяк - президент Єврорегіону «Дністер», м.Вінниця. 

 

Тема: «Важливість співпраці за єдність країни. Крим працює в Україні»  

 Володимир Казарін - доктор філологічних наук, професор, в.о. ректора 

Таврійського національного університету ім.В.І. Вернадського  

 

Обговорення (запитання-відповіді) 

 

12:00 – 12:30  Кава-брейк 

 

12:30 – 14:30  2. Дискусійна панель «Енергетика, енергоефективність та промислові парки» 

 

Тема:  «Співпраця в області енергетики, енергоефективності, води та енергії» 

● Василь Субота - директор філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ 

«Укргідроенерго»; 

● Олександр Сегай – кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри 

міського господарства, теплоенергетики та ЗІД, ННІ МУ та МГ Таврійського 

національного університету ім.В.І.Вернадського; 

● Павло Мізін - директор виробничої фірми ТОВ «Елекон» (уточнюється). 

 

Тема:  «Інвестиційні проекти як двигун муніципального розвитку: 

Індустріальний парк «Новодністровськ», плани керуючої компанії, бізнес-

пропозиції потенційних інвесторів» 

● Віталій Чорноусенко - директор ПАТ «Гравітон», м.Чернівці (уточнюється); 

● Кисельов Володимир – доктор технічних наук, професор, директор навчально-наукового 

інституту муніципального управління та міського господарства (ННІ МУ та МГ) 

Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського; 

● Ян Беднар - директор Klauke Slovakia s.r.o. (промисловий парк, м.Гельниця); 

● Едуард Бураш - директор Словацько-Європейського культурного товариства FEMAN 

 

Обговорення (запитання-відповіді) 

 



 

 
 

14:30 – 15:30  Ланч, дегустація страв словацької та української кухні  

 

16:00 – 16:45  Культурна програма за участю словацьких творчих колективів «Вітання зі Словаччини».  

Місце проведення:  Будинок народної творчості та дозвілля «Молодіжний». 

 
Субота 21.10.2017 / «Гуляння на Бродвеї» 
 Культурна програма міст-побратимів Новодністровськ і Гельниця. Ярмарок досягнень 

майстрів народної творчості. Фестиваль червоного вина «Новодністровське божоле. 

Кулінарія зі Словаччини. Концерт. 

Місце проведення:  Центральна алея міста. 

 

11:00 Відкриття. Виставка робіт майстрів народного мистецтва та промислів, дитячої 

творчості, презентація словацької кухні. Розміщення учасників ярмарки.  

Презентація досягнень майстрів виноробства зі Словаччини, Молдови та України. 

Дегустація та продаж Токайських вин зі Словаччини. Винні сувеніри. Конкурс на 

краще червоне вино 

 

12:00 Спортивна програма. (змагання з петанку)  

 Малюнок на асфальті (тема: словацько-українське побратимство) 

  

13:00 Урочисте відкриття програми за участю організаторів, партнерів та 

почесних гостей 

 Анатолій Болдашев - Новодністровський міський голова; 

 Едуард Бураш - уповноважений мера міста Кошице з розвитку транскордонного 

співробітництва та співпраці з Україною; 

Мирослав Мойжіта - Генеральний консул Словацької Республіки в м.Ужгород; 

 Душан Томашко - мер м.Гельниця (Словаччина). 

  

15:00 – 16:00 Танцювальні флешмоби  

 

16:00 – 18.00 Виступи колективів, окремих виконавців 

 

18:00 – 20.00 Вечірня сцена.  

 Урочиста концертна програма «Творчість без кордонів» за участю народних колективів 

міст Кошице і Гельниця, Прешов, Новодністровськ; 

 Вручення подяк; 

 Демонстрація презентаційних фільмів 

 Оголошення результатів конкурсу «Найкраще червоне вино» 

 

21:00 Завершення «Днів Словаччини у м.Новодністровськ - 2017».  

 Дискотека для молоді.  

 

 

 

 

 

Велика вдячність за фінансову та технічну підтримку 
 

 
 


