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We
present the best! The best present their country!

Подія місяця

EVENTS-2016

«Зелена Буковина – віта України»
Dear colleagues,

 ʹͲͳͷ
(26-28 травняǣ
2017, Чернівці)
Achievements Forum – 2016. Best regional companies
України Юрія Работіна, учасни-

У числі головних подій
першого
дня форуму - зустріч
ки
конкурсу
за
майже
двадцять
London, UK, March, 22
років його існування побували приїжджих журналістів з ме  
Ǥ
в багатьох
цікавих і знакових ром Чернівців Олексієм Камісцях України.
І завжди
такі спруком, який презентував
ǡϐ ǡǡ  
ǡ
поїздки сприяли об’єднанню культурний потенціал рідного
Ͳ Ǥ
творчих сил країни шля- міста, прес-конференція в
хом конструктивного діалогу Чернівецькій міській раді,
між представниками різних зустріч з керівництвом облас ǣǡǡ
ϐнезважаючи
 на ті, екскурсія в Чернівецький
регіонів, яких,
різницю в політичних поглядах національний університет, віBad-Ems, Germany, June, 14
і ментальності, ріднить любов зит до гімназії №6 імені Олек         
землі,


 

сандра Доброго.
до рідної
її мови,
історії,
Також учасники заходу
культури.
 ǡ  ϐ  
Ǥ 
Так сталося і цього разу. відвідали Муніципальну біб  Ǥ
Гостинні господарі (окрема ліотеку імені Анатолія Добрянподяка ініціативній групі - ського, музеї Володимира Іваукраїнському письменникові сюка та Ольги Кобилянської,
Prime business destinations: city management, investment,
innovations
і журналістові,
секретарю редакцію одного з провідних
Чернівецької
обласної
органі- обласних друкованих видань Lisbon, Portugal, August, 10
газети
зації Спілки письменників Ук- суспільно-політичної
         раїни
Василю
 
 були присутніми
Джурану і 
вчи- «Буковина»,
штучкаǡ
червін- вецької
ради
та телю
на презентаціях
української
мови
літе- 
ǡ ала
ǡ
обласної
 

 
та
 ǡ ряду значущих
чик, а ціна велика! Чернівецької міської ǡϐ
ради в ратури Чернівецької гімназії культурологічних видань.
 ǡǡ
Це
висловлюван- рамках Загальнонаціонального №6, журналісту і краєзнавцю

  ǡǤ
ня цілком можна літературного конкурсу «Укра- Тетяні Фонарюк) зробили прозастосувати до невеликого їнська мова - мова єднання».
граму заходу максимально наукраїнського міста Чернівці,
Завдяки ентузіазму без- сиченою, що дозволило його
столиці Буковини.
Незважаюзмінного глави Forum
оргкомітету учасникам ґрунтовно ознайоExcellence
in Quality
and Management
чи на розмір і кількість корін- конкурсу, голови правління митися зі скарбами унікальної
Cannes,
France,(всього-то
October, 10
них жителів
близь- Одеської обласної організації багатонаціональної культури
260 тисяч),
Чернівці здавна НСЖУ, заслуженого
журналіста Буковини.
ко



мають славу визнаного центру
Ǥ
Ʈǡ  
української науки, культури,
ͳͲͲǡǡ

освіти і духовності, а також є
вітчим

Ǥ
краєм і джерелом натВ ході другого і третього днів
хнення для цілої плеяди визаходу журналісти відвідали
датних українських вчених,
містечко Заставна і села Вікно,
літераторів, художників, скульХрещатик і Кадубівці ЗаставEBA
Annual
Summit
of
Leaders
Oxford
пторів, композиторів, акторів.
ницького району, містечко
Oxford,
December,місцевими
15
З UK,
багатими
Кіцмань та прилеглі до нього
культурними
традиціями
і
села
Мамаївці,
        ǡ  ǡ   ǡ  
 Чортория і Вижунікальним колоритом Букониця, містечко Путилі. Їм пощаǤ

         

винської землі 
на власні
очі
стило
взяти участь у відкритті
Ǥ
  ǡ
дошки відомому
змогли познайомитися укмеморіальної
раїнські
Ǥ
та зарубіжні журначернівецькому письменнику і
лісти, які у травні 2017 року
літератору Володимиру Миприбули сюди для учасхайловському в його рідному
ті в Міжнародному журналістселі Кадубівці, відвідати музеї
ському проекті «Зелена БукоІвана Миколайчука, Назарія
вина - віта України». Захід
Яремчука та Юрія Федьковича,
пройшов
під
патронатом
побувати на полонині, познайЧернівецької обласної деромитися з творчими колами
жавної адміністрації, Черніі небайдужою громадськістю
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EVENTS-2016
Dear colleagues,

 ʹͲͳͷ ǣ
Achievements
– 2016.УBest
regional
companies
свою чергу,
Юрій Работін
Чернівецької землі.Forum
Окрема под-

яка за активну
участь
London,
UK, March,
22 у форумі від імені Оргкомітету конкурзолотому голосу Чернівців - За- су «Українська мова - мова



Ǥ
та його партнера служеному
артистові України єднання»
видавничого
департаменту
Івану Дерді.
ǡϐ
ǡǡ
  ǡ 
Бізнес Асамблеї
Особливо слід відзначити ЄвропейськоїǤ
Ͳ
хлібосольність господарів, які вручив усім причетним до
пригощали гостей місцевими організації цього чудового
кулінарними шедеврами, їх заходу пам’ятні дипломи та
 ǣǡǡ
ϐ 
відкритість,
уважність, гостин- відзнаки.
ність, якіGermany,
назавждиJune,
залишаться
Bad-Ems,
14
в серцях учасників проекту.

               
 ǡ  ϐ   Ǥ 
  Ǥ

Prime business destinations: city management, investment, innovations
Lisbon, Portugal, August, 10

               
ǡ ǡ ǡ            ǡ
 ǡǡ ǡϐ
   ǡǤ

Excellence in Quality and Management Forum
Cannes, France, October, 10

    
Ǥ Ʈǡ  
ͳͲͲǡǡ 
  Ǥ

EBA Annual Summit of Leaders Oxford
Oxford, UK, December, 15

        ǡ  ǡ   ǡ    
Ǥ             
Ǥ   ǡ 
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EBA Conferences
2 Woodins Way, Oxford, United Kingdom
Oxford, OX1 1HD
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