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Дирекція виставки – ПрAт «Гал-ЕКСПО»®

вул. винниченка, 30, м. Львів, 79008, Україна,
тел.: (032) 2949112(13), (067) 6703905

e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua 
www.galexpo.com.ua/turexpo/ 

www.galexpo.com.ua/hotel/

Місце ПровеДення виставки:
Львівський Палац мистецтв,  вул. Коперника,17

ОРГАНІЗАТОР ФОРУМУ: 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® 

(Україна, м. Львів)

ЗА СПРИЯННЯ: 
Державне агентство розвитку туризму 

України

Національної туристичної організації України

Львівської обласної державної  адміністрації 
Львівської обласної ради

Львівської  міської ради

ЛкП «Львівське конференц-бюро»

Генеральний телепартнер:

Генеральні  інформаційні  партнери:

Головний партнер:

МЕДІА-ПІДТРИМКА:

FORUM ORGANISER: 
JSC  «Gal-Expo»® 

(Ukraine, Lviv)

AT ASSISTANCE OF: 
Ukraine State Agency for Tourism 
Development

National Tourism Organization of Ukraine

Lviv  Regional State Administration 
Lviv Region Council

Lviv City Council

Lviv Convention Bureau

General TV partner:

General іnfo-partners:

Main partner:

MEDIA-SUPPORT:

ExhIBITIONS MANAGEMENT: «GАL-ЕxPО»® PJSC 
30, Vynnychenko St., Lviv, Ukraine, 79008 
Phone: +3800 (032) 2949112(13), +38 (067) 6703905 
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua www.galexpo.com.ua 
www.galexpo.com.ua/turexpo/ 
www.galexpo.com.ua/hotel/

ExhibitionS VEnUE: 
Lviv Palace of Arts, 17, Kopernik St.

комунікативна медіа-група Drinks+
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ПРОГРАМА РОБОТИ

20 ЖОВТНЯ
11.00   Офіційне відкриття. Брифінг для преси. Початок роботи  
   ХХI Міжнародної виставки «ТурЕКСПО», xIV Спеціалізованої виставки  
   «Готельний та ресторанний бізнес» 
12.00 – 17.00 Панельна дискусія « Мандруй Україною безпечно. Виклики 2020 та  
   шляхи подолання проблем» 

За участю Державного Агентства Розвитку Туризму України, 
 органів державної влади та головних фахівців туристичної  
 галузі України 
Місце проведення: Конференц-зал Львівського Палацу мистецтв 

13.30 – 15.00 Презентація туристичного гастрономічного путівника Закарпаттям.  
   Дегустація закарпатських вин та закусок

Лектор: dr. Tarpai Józsf (Торпоі Йосип), почесний голова ГО «Угорська  
 Туристична Рада Закарпаття»
Місце проведення: Малий конференц-зал Львівського Палацу мистецтв 

15.00 – 16.00 Презентація «Заповідник «Самчики» – унікальний маєток історичної  
   Південно східної Волині»

 Ваховський Я.Д., Державний історико-культурний заповідник  
 «Самчики», Хмельницька обл. 
Місце проведення: Малий конференц-зал Львівського Палацу мистецтв

16.00 – 17.00 Семінар «Як урізноманітнити туристичний продукт». Історії успішних  
   проектів та ідеї як отримати вдячного клієнта та збільшити дохід

 Аліна Литвинова, директорка з маркетингу у Karpaty.info  
 та Karpaty Travel 
Місце проведення: Малий конференц-зал Львівського Палацу мистецтв 

18.00   Закінчення роботи 
18.00 – 19.00 На гостину до виробників ТМ «Смак Українських Карпат».
   Презентація та дегустація натуральних, локальних продуктів від  
   виробників Карпатського регіону

Організатор: Громадська спілка «Карпатський смак» 

21 ЖОВТНЯ 
10.00    Початок роботи 
10.00   Третій форум Центрів Туристичної Інформації 

Організатор: ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львова»
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ПРОГРАМА РОБОТИ

10.30 – 18.00 5-ий Львівський Форум готелярів і рестораторів 2020 «Люди і реальні  
   проекти, які вчать, ПІДТРИМУЮТЬ і надихають!»
   Тема форуму «АНТИКРИЗОВІ ДІЇ,  АБО ЯК ВИЖИТИ В 2020-2021?!» 
   Операційне управління. Стратегічні висновки і плани

Організатор: «Bee SMART. Точка злету!» за підтримки ПрАТ «Гал-ЕКСПО»
Місце проведення: Конференц-зал Львівського Палацу мистецтв

11.00 – 13.30 Презентація туристичних можливостей регіонів України «Wow місця  
   – відкривай невідому Україну»: 
   11.00 – 11.15 Івано-Франківщина
   11.15 – 11.30 Закарпаття 
   11.30 – 11.45 Миколаївщина 
   11.45 – 12.00 Тернопільщина 
   12.00 – 12.15 Хмельниччина 
   12.15 – 12.30 Нова Каховка 
   12.30 – 12.45 Буковина 
   12.45 – 13.00 Кам`янець-Подільський 
   13.00 – 13.15 Чорнобиль 
   13.15 – 13.30 Олешківські піски 

Місце проведення: Малий конференц-зал Львівського Палацу мистецтв 
13.00 – 14.00 Презентація унікального СПА комплексу «Потоки Хауз СПА Отель»,  
   м.Кременчук Полтавської обл. 

Місце проведення: Малий конференц-зал Львівського Палацу мистецтв 
16.00 – 18.00 Семінар «ОМБІЗ Формула – Ефективний метод просування онлайн 
для бізнесів та інших організацій у сфері гостинності»

 Орест Зуб, онлайн-підприємець, блогер, мандрівник,  
 письменник
Місце проведення: Малий конференц-зал Львівського Палацу мистецтв 

22 ЖОВТНЯ
10.00   Початок роботи 
17.00   Завершення роботи форуму
   P.S. Програма роботи оновлюється, у програмі можливі зміни  
   та доповнення
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ЗА АЛФАВІТОМ

№стендA №сторінки

ABK TRAVEL ........................................................................................................... 18 ........8
AqUAGo ТМ ............................................................................................................ 19 ......10
BEE SMART точка зЛетУ! – ефективні іДеї ДЛя hoRECA  
 і тУризМУ консаЛтинг. розвиток.  навчання. .................................. 50 ......12
ChEF WORKS UKRAINE тзов  фартУх ............................................................ 12 ......14
DEZINFECTOR.IN.UA ............................................................................................. 33 ......16
hORECA SChOOl ШкоЛа Професійної ПіДготовки ............................... 18
hOTEK .......................................................................................................................11 ......19
MINISEPT.................................................................................................................. 48 ......21
OMNITEC SYSTEMS LLC коМПанія .................................................................. 17 ......23
POS SECTOr коМПанія ........................................................................................ 8 ......24
PROFITEx GROUP .................................................................................................. 39 ......26
RESTINN ................................................................................................................... 10 ......28
TAPKI.Kh.UA ............................................................................................................. 3 ......30
TOUR-U тУристичний оПератор .................................................................. 21 ......31
TRAVEL NEWS жУрнаЛ ....................................................................................... 43 ......33
UTG – УКРАЇНСЬКА ТУРИСТИЧНА ГАЗЕТА ..................................................... 45 ......34
АКАДЕМІЯ ГОСТИННОСТІ жУрнаЛ .................................................................. 24 ......36
АСПЕКТИ БУДІВНИЦТВА жУрнаЛ .................................................................... 42 ......38
БЕРРІЛЕНД тов ....................................................................................................... 3 ........9
БКП торговий ДіМ тов    ..................................................................................... 2 ......41
ВІДВІДАЙ тУристичний оПератор ............................................................... 37 ......43
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ТУРИЗМУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  
 ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ............................................................................ 4 ......45
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 
 віДДіЛ тУризМУ МісЬкої раДи
 каМ’янецЬ-ПоДіЛЬсЬкий Державний історичний 
 МУзей-заПовіДник
 віДкрита каМ’янецЬ-ПоДіЛЬсЬка асоціація готеЛЬЄрів  
 і рестораторів  ............................................................................................... 27 ......47
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ЗА АЛФАВІТОМ

№стендA №сторінки

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 «агенція розвиткУ хМеЛЬницЬкого» .................................................. 20 ......49
ЛАЙКАМОБАЙЛ УКРАЇНА тов ............................................................................ 15 ......51
МАЙТЕК МіжнароДне вироБниче ПіДПриЄМство ................................. 25 ......53
МАСТЕР МАРТІНІ УКРАЇНА тов .......................................................................... 29 ......55
МЕРЕЖА ДРУКАРНЯ ВОЛЬФ .............................................................................. 22 ......56
МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА .......................................................................... 16 ......58
НОВОКАХОВСЬКА ОБ’єДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА .................... 30 ......60
ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ націонаЛЬний ПрироДний Парк ........................... 5 ......61
ПОТОКИ ХАУЗ сПа-готеЛЬ ................................................................................ 41 ......63
СЕЗОНИ жУрнаЛ .................................................................................................. 44 ......65
СМАРТ ПЛЕНЕТ тов ........................................................................................................67
ТЕРЕМКИ  Парк-готеЛЬ ........................................................................................ 7 ......69
ТЕРНОПІЛЛЯ ТУРИСТИЧНЕ ................................................................................ 26 ......70
ТОРТІНО ................................................................................................................... 40 ......72
ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
 «ЩоДня хМеЛЬницЬкий» ............................................................................ 20 ......74
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТА ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
 ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ...... 31 ......76
УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  
 ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ............................................................................ 1 ......78
УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ДЕПАРТАМЕНТУ РОЗВИТКУ  
 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ........................................................................... 23 ......80
ХОРЕКА ПРОФІ ПП .................................................................................................. 9 ......82
ЧОРНОБИЛЬ ЕКСКЛЮЗИВ ТУРС 
 ЮКРЕЙН ЕКСКЛЮЗИВ ТУРС .......................................................................... 35 ......84
ШЕМ ПП .................................................................................................................... 46 ......85
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LIST OF ExhIBITORS

BOOTH PAge
ABK TRAVEL ........................................................................................................... 18 ........9
AqUAGo TM ............................................................................................................ 19 ...... 11
BEE SMART 
 gREAt iDEAS foR hoRECA AnD toURiSm!ConSULting.  
 DEVELoPmEnt. EDUCAtion. ......................................................................... 50 ......13
ChEF WORKS UKRAINE «fARtUh» tm ............................................................. 12 ......15
DEZINFECTOR.IN.UA ............................................................................................. 33 ......17
hOTEK .......................................................................................................................11 ......20
MINISEPT.................................................................................................................. 48 ......22
POS SECTOr ComPAnY ......................................................................................... 8 ......25
PROFITEx GROUP .................................................................................................. 39 ......27
RESTINN ................................................................................................................... 10 ......29
TOUR-U tRAVEL oPERAtoR ................................................................................ 21 ......32
UTG – UKRAINIAN TRAVEL GAZETTE ................................................................ 45 ......35
ACADEMY OF hOSPITALITY mAgAZinE ............................................................ 24 ......37
BERRYLAND LLC ...............................................................................................................40
BKP tRADE hoUSE LtD ......................................................................................... 2 ......42
VIDVIDAY toUR oPERAtoR ................................................................................ 37 ......44
DEPARTMENT OF TOURISM ChERNIVETSK REGIONAL STATE  
 ADMINISTRATION ................................................................................................ 4 ......46
KAMYANETS-PODILSKIY 
 CitY CoUnCiL DEPARtAmEnt of toURiSm
 KAmYAnEtS-PoDiLSKiY StAtE hiStoRiCAL mUSEUm-RESERVE
 oPEn KAmYAnEtS-PoDiLSKiY ASSotiAtion of hotELiERS  
 AnD REStAURAtoRS  ...................................................................................... 27 ......48
KhMELNYTSKYII DEVELOPMENT AGENCY ...................................................... 20 ......50
LYCAMOBILE UKRAINE LTD ................................................................................ 15 ......52
MAITEK intERnAtionAL PRoDUCtion ComPAnY ........................................ 25 ......54
WOLF PRINTING hOUSE ....................................................................................... 22 ......57
MYKOLAIV CITY COUNCIL .................................................................................... 16 ......59
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LIST OF ExhIBITORS

BOOTH PAge
POTOKI hOUSE SPA&hotEL ............................................................................... 41 ......64
SEASONS mAgAZinE ............................................................................................ 44 ......66
SMART PLANET LLC .........................................................................................................68
TERNOPIL REGION AS TOURIST LAND ............................................................. 26 ......71
TORTINO................................................................................................................... 40 ......73
TOURIST INFORMATION CENTER OF KhMELNYTSKYI 
 «DAiLY KhmELnYtSKYi» ................................................................................. 20 ......75
INTERNATIONAL RELATIONS, TOURISM AND CITY PROMOTION DIVISION,  
 ECONOMIC DEVELOPMENT AND INTEGRATION DEPARTMENT OF  
 ExECUTIVE COMMITTEE OF IVANO-FRANKIVSK CITY COUNCIL ........... 31 ......77
OFFICE OF YOUTh AND SPORT, MYKOLAIV REGIONAL STATE  
 ADMINISTRATION ................................................................................................ 1 ......79
TOURISM OFFICE DEVELOPMENT DEPARTMENT LVIV CITY COUNCIL ..... 23 ......81
hORECA PROFI PС .................................................................................................. 9 ......83
ShEm PE ................................................................................................................... 46 ......86
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ABK TRAVEL

ул. А. Домашевичаус, 5-10
Вильнюс, Литва, LT - 01400
Tел.: +370 (5) 2403340
 +370 (686) 78685 (Viber, WhatsApp)
Факс: +370 (5) 2757504
e-mail:abk@abk.lt 
www.sveikaspoilsis.lt 
Лиана Соколова-Андрушкевич, директор

наша компания, AbK травеЛ,  была основана в декабре 2003 года. за это время мы 
заслужили репутацию надежной и стабильной компании. 

основные направления нашей деятельности: 
- организация групповых экскурсионных, познавательных, релакс туров по Литве, 

Латвии, Эстонии, Белорусии.  
- организация лечения в санаториях, сПа центрах и различных медицинских 

учреждениях Литвы, Латвии, Белоруссии и других стран.
- организация бизнес встреч, презентаций, ворк шопов, конференций. нам особенно 

близка сфера медицинского и оздоровительного туризма.
- Представляем интересы и оказываем услуги маркетинга и рекламы зарубежных 

медицинских учреждений, сПа отелей и санаториев на территории Литвы, Латвии, 
Беларуси. 

Мы предлагаем самые оптимальные варианты, конкурентные цены, работаем 
профессионально, быстро и с удовольствием. 
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ExhIBITORS

our company AbK tRAVEL was founded in December, 2003. over the past 15 years we 
have earned a reputation as a reliable and stable company.

We are specializing in these following activities:
- organizing educational, relaxation tours and group excursions in Lithuania, Latvia, Estonia, 

belarus and other countries.
- organizing treatments in sanatoriums, Spa centers and various medical institutions in 

Lithuania, Latvia, belarus and other countries.
- organizing business meetings, presentations, workshops, conferences.
- Representing and providing marketing and advertising services of foreign medical institutions, 

Spa hotels and resorts in Lithuania, Latvia, belarus and other countries.
medical and health tourism is especially close to us.
We offer the best options and competitive prices.
We work professionally, quickly and with pleasure.

ABK TRAVEL

5-10, A. Domaseviciaus Str. 
Vilnius, Lithuania, LT – 01400
Phone: +370 (5) 2403340
 +370 (686) 78685 (Viber, WhatsApp)
Fax: +370 (5) 2757504
e-mail:abk@abk.lt 
www.sveikaspoilsis.lt 
Director – Liana Sokolova-Andruskevic
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

AqUAGO
тМ

Вул. Сулими, 15
м.Львів, Україна, 79041
Тел.: +38 (067) 5962321
e-mail: we@zahidi.info
https://aquago.info/

тМ «Aquago» – компанія повного циклу, що пропонує ефективні інноваційні рішення 
в галузі  фільтрації води. компанія поєднала в собі існуючі підходи на ринку України з 
передовими рішеннями європейських брендів bWt (best Water technology, австрія)- 
мультифункційні установки очищення води загального призначення; hiDRoSALUD 
(іспанія) - побутові осмоси останнього покоління; bLUPURA (італія) - сучасні інноваційні 
диспансери води з ексклюзивним дизайном; h.Preiss international (німеччина) - активатори 
води, які за допомогою унікальної технології по-справжньому оживляють воду, надаючи 
їй первозданний стан.

якісна вода – один з важливих елементів для досягнення найвищих результатів у сфері 
готельного - ресторанного бізнесу.

Покращуючи вашу воду – ми покращуємо ваше життя!
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tm «Aquago» is a full-cycle company that offers effective innovative solutions in the field 
of water filtration. the company combines existing approaches in the Ukrainian market with 
advanced solutions of European brands bWt (best Water technology, Austria) - multifunctional 
general purpose water treatment plants; hiDRoSALUD (Spain) – household osmosis of the 
latest generation; bLUPURA (italy) – modern innovative water dispensers with exclusive design; 
h.Preiss international (germany) – water activators, which with the help of unique technology 
really revive water, giving it its original state.

Quality water is one of the important elements for achieving the highest results in the hotel 
and restaurant business.

by improving your water, we improve your life!

19

ExhIBITORS

AqUAGO
tm

15, Sulimi Str., 
Lviv, Ukraine, 79041
Phone: +38 (067) 5962321
e-mail: we@zahidi.info
https://aquago.info/
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

BEE SMART
точка зЛетУ! – ефективні іДеї ДЛя hoRECA і тУризМУ  
консаЛтинг. розвиток.  навчання.

Тел./viber: +38 (067) 3101403
e-mail: smart.bee.ua@gmail.com
www.facebook.com/BeeSmarty

спеціалізоване Бюро з маркетингу та консалтингу для готелів, ресторанів і інших 
закладів індустрії гостинності. 

розробка маркетингової стратегії, аудит і корекція продукту, креатив, стратегія розвитку 
і антикризове управління. Проведення  навчань, тренінгів, вебінарів. 

20 років галузевого досвіду. Провідні ескперти-практики.



�� Львів • Галицькі Експозиції • 2020 • Galician Exposition • Lvіv

marketing and consulting bureau for hotels, restaurants and other hospitality businesses. 
marketing strategy, product audit and development, crises strategies and management. 

Educational programs, trainings and webinars. 
20 years of experience. industry experts.
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BEE SMART
gREAt iDEAS foR hoRECA AnD toURiSm! 
ConSULting. DEVELoPmEnt. EDUCAtion.

Phone/viber: +38 (067) 3101403
e-mail: smart.bee.ua@gmail.com
www.facebook.com/BeeSmarty
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ChEF WORKS UKRAINE
тзов  фартУх

вул.Щирецька 36
м.Львів,79071, Украіна,
Тел.: +38 (098) 6883789
e-mail: viktoriya@dzyamulich.com

Chef Works®  – один з визнанихсвітових лідерів в сфері виробництва кухарський 
уніформи.

компанія Chef Work почала свою діяльність в 60-х роках минулого століття і за час 
свого існування високо себе зарекомендувала – як в колі визнаних майстрів кулінарного 
мистецтва, так і серед провідних представників готельного та ресторанного бізнесу.

ось уже понад півстоліття наша компанія не тільки міцно утримує завойований сегмент 
ринку, а й  уважно відстежує виникають тренди і гнучко реагує на нові віяння в усьому, 
що стосується концепцій ресторанної справи. Ми постійно розвиваємо виробництво, 
пропонуючи нові ідеї, удосконалюючи дизайн, застосовуючи якісні та практичні матеріали 
і сучасні технології виготовлення спеціалізованого одягу. 
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ChEF WORKS UKRAINE
«fARtUh» tm

36, Shсhyrecz`ka Str.,
79071, Lviv, Ukraine
Phone: +38 (098) 6883789
e-mail: viktoriya@dzyamulich.com

Chef Works® is one of the recognized world leaders in the field of cooking uniforms Chef Work 
began its activities in the 60s of the last century and during its existence has established itself 
– both among recognized masters of culinary art, and among the leading representatives of the 
hotel both among recognized masters of culinary art, and among the leading representatives 
of the hotel and restaurant business.

for more than half a century, our company not only firmly holds the conquered market 
segment, but also closely monitors emerging trends and flexibly responds to new trends in 
everything related to the concepts of the restaurant business. We are constantly developing 
production, offering new ideas, improving design, using quality and practical materials and 
modern technologies for the manufacture of specialized clothing.
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DEZINFECTOR.IN.UA

вул. Фурманська, 5
м. Львів, 79000, Україна
Тел.:  +38 (067) 722 55 35
           +38 (068) 145 07 00
e-mail:  dezinfector.ua@gmail.com
www.dezinfector.in.ua

компанія DEZinfECtoR.in.UA – вітчизняний виробник сенсорних безконтактних 
автоматів дезінфекції. 

наша місія - надавати нашим клієнтам сучасні широкі можливості у сфері гігієни та 
дезінфекції за одночасної мінімізації затрат.

При значному потоці людей безконтактні автомати-дезінфектори є найактуальнішим 
вирішенням питання запобігання розповсюдження інфекційних захворювань, тому 
наша продукція стане в нагоді як малому бізнесу, так й великим виробництвам та 
держустановам. 

Магазин, ресторан, перукарня, лікарня, офіс або дитячий садок – кожному закладу 
потрібен захист та безпека.

компанія DEZinfECtoR.in.UA розробила декілька видів обладнання для зручності їх 
використання у будь-якому сегменті діяльності, а саме:

- стаціонарні сенсорні автомати для обробки рук;
- стаціонарні безконтактні автомати для дезінфекції рук та приміщень;
- настінні автомати-дезінфектори;
- сенсорні безконтактні дезінфектори з опорою;
- станції дезінфекції для людей та автотранспорту з методом прямого зрошування та 

з туманоутворюючим ефектом.
і головне: наше обладнання відповідає стандартам забезпечення карантинних заходів 

по Україні.
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the company DEZinfECtoR.in.UA is the best Ukrainian national manufacturer of 
contactless disinfection machines.

our goal is providing a wide range of opportunities in the field of hygiene and disinfection 
for our customers. Also we try to reduce your costs when buying our goods.

the contactless disinfection machines are the best solution to prevent the spread of infections 
illness with a large crowd of people. thus our product is useful as for small businesses, as for 
large industries and government institutes. 

Shops, restaurants, barber shops, hospitals, offices or kinder gardens – every institution 
needs protection and security. 

the company DEZinfECtoR.in.UA has developed several types of equipment for the 
easiest way of use it in the any field. namely:

- the stationary contactless automatic machines for hands treatment;
- the contactless automatic machines for disinfection of body or room;
- the wall disinfectors;
- the contactless disinfectors with a pillar;
- the disinfection stations for people or transport with direct irrigation and fogging effect. 
to sum up, our equipment meets the standards of quarantine rules in Ukraine. it is the most 

important fact for us and for YoU.

 

DEZINFECTOR.IN.UA

5, Furmanska Str., 
Lviv, 79000, Ukraine
Phone: +38 (067) 7225535
  +38 (068) 1450700
e-mail:  dezinfector.ua@gmail.com
www.dezinfector.in.ua
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«hoReCa school» допомагає керівникам, власникам закладів підвищити рівень сервісу 
в їх компанії, покращуючи професійні навички офіціантів, барменів, менеджерів. наша 
унікальність в тому, що ми маємо можливість проводити індивідуальні курси завдяки 
практичним заняттям в тому числі.

завдяки системі навчання сервісу в ресторанному бізнесі ви отримаєте конкретні 
алгоритми роботи з командою в закладі і впевненість в тому, що у вашому ресторані зросте 
рівень сервісу. ви отримаєте конкретні якісні показники як оцінювати сервіс в деталях

hORECA SChOOL
ШкоЛа Професійної ПіДготовки

Tел.: +38 (096) 1678352
e-mail: horecaschool.lviv@gmail.com
Instagram: horeca_school.lviv
Facebook: Школа Професійної Підготовки – Horeca school 
м. Львів
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hOTEK

вул. Пасічна,127,
м. Львів, 79035, Україна
Тел.:  +38 (032) 2456369
 +38 (096) 5872043
e-mail:  office@hotek.com.ua
www.hotek.com.ua

hotek є лідером на ринку готельного бізнесу у сфері новітніх систем безпеки і товарів 
для готельних номерів. компанія на європейському ринку з 1998 року. тепер в Україні!

             наш спектр товарів: від міні барів до систем електронних замків, від сейфів до 
аксесуарів для ванної кімнати. hotek пропонує відповідні рішення для кожного сегмента 
готелю. Ми також піклуємося про надійну та екологічно чисту продукцію в вашому 
готелі.

hotek пропонує рішення для комфорту і безпеки для різних частин готелю. це готельний 
номер, ванна кімната, ресепшн і громадські зони. кожен продукт добре розроблений, 
ефективний і зручний у використанні.

Ми пропонуємо таку продукцію:
- електронні замки 
- Міні бари
- сейфи
- аксесуари для ванної кімнати
- готельні фени
- готельні дзеркала
- Ліжка, які можна доставляти в номери



�0 Львів • Галицькі Експозиції • 2020 • Galician Exposition • Lvіv

��

ExhIBITORS

hotek is market leader in the area of innovative security and comfort products for the hotel 
industry.

our range of products spans from mini-bars to key card systems, and from safes to bathroom 
and room accessories. hotek offers appropriate solutions for every segment of the hotel. hotek 
does not only provide products, but also develops and manufactures them. hotek offers its own 
product line that is being extended continuously. Quality and competitive pricing are the focal 
points hereby.

hotek has been an independent family business since 1998. Customer focus, short lines 
and a personal approach belong to our characteristics. find out what hotek can mean for your 
company.

Products:
- Electronic locks
- hotel safes
- minibars
- hotel televisions 
- Welcome tray & kettles 
- Paper bins & pedal bins
- Luggage rack
- beds
- hairdryers
- mirrors
- Accessories

hOTEK

127, Pasichna St.,
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +38 (032) 2456369
 +38 (096) 5872043
e-mail:  office@hotek.com.ua
www.hotek.com.ua
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MINISEPT

вул. Максимовича, 6
м. Київ, 03150 ,Україна
Тел: +38 (044) 3557070
e-mail: hello@minisept.com
www.minisept.com.ua

minisept – компанія-виробник антисептичних, дезінфікуючих засобів, які виготовлені 
на основі якісного німецького ізопропілового спирту «Shell». за короткий проміжок часу, 
«minisept» завоював довіру у 84% наших клієнтів, які переконались у ефективності наших 
засобів для індивідуального захисту! Щоб бути френдлі для рук, ми розробили формулу 
«soft hands», яка пом’якшує і зволожує шкіру рук, підтримує оптимальний ph шкіри, 
захищає шкіру при щоденному інтенсивному використанні. всі наші продукти розроблені 
лабораторією вірусологів і мікробіологів.

антисептик «minisept» – це справжній захисник на всі випадки життя. компоненти, які 
входять до складу антисептика на 99,9% вбивають небезпечні бактерії, віруси і мікроби. 
наше головне завдання – допомогти людям захистити себе, бути і відчувати себе 
здоровими.

наша компанія пропонує наступну продукцію для клієнтів:
- спиртовмісні антисептики для рук (рідина та гель)
- Безспиртові антисептики для рук
- Дезинфікуючі засоби для первинної обробки інструментів та поверхонь
- Диспенсери-стійки (механічні та сенсорні)
- реклама вашої компанії на диспенсерах-стійках та на іншій продукції.
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minisept is a company-manufacturer of sanitizers and disinfectants, produced from high-
quality german isopropyl alcohol “Shell”. for a short period of time, ‘minisept’ has proven its 
quality and earned trust from 84% of our clients, who are pleased with our products’ individual 
protection abilities! to become hands-friendly, we created “Soft hands” formula, which helps 
hands to stay soft and hydrated, protected during intensive use and have optimal ph of skin. 
All our products are developed by the lab of virologists and microbiologists.  

Sanitizer ‘minisept’ is truly a unique protector for all occasions at any time. its components 
kill 99.9% of life-threatening bacteria, viruses and microbes. our top priority is to help people 
to protect themselves, stay safe and feel healthy.

our company offers the next products and services for clients:
- Alcoholic hand sanitizers (liquid and gel solutions);
- non-alcoholic hand sanitizers;
- Surface and tools disinfectants;
- hand sanitizer stands & dispensers (manual and sensor ones);
- Your company’s marketing on our stands and other products.
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MINISEPT

Maksymovycha str., 6
Kyiv city, 03150 ,Ukraine
Phone: +38 (044) 3557070
e-mail: hello@minisept.com
www.minisept.com.ua
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компания омнитек системс c 2006 року є офіційним представництвом в Україні іспанського підприємства 
omnitec Systems SL - провідного виробника готельного устаткування. наша компанія, працюючи у сфері постачань 
готельного устаткування більше 10-ти років, набула колосального досвіду в наданні допомоги готельному бізнесу. 
Ми не лише займаємося постачаннями продукції, але і допомагаємо готелю в проектуванні комплексної системи 
доступу, здійснюємо підбірку дизайнерських рішень, займаємося інсталяцією устаткування і запуском об’єкту, а 
також здійснюємо ремонтні роботи готельного устаткування

 омнітек системс це – повне технічне оснащення готельного номера :
- електронні готельні замки,
- датчики руху і присутності,
- інфо-панелі,
- системи енергозбереження,
- сейфи,
- міні холодильники для готельних номерів,
- готельні фени,
- праски,
- чайники,
- аксесуари для ванних кімнат,
- забезпечення контролю доступу на увесь територія готелю;
- постачання продукції в зазначені терміни;
- послуги імпорту - доставка продукції з країн Європи складська програма (на нашому складі в києві завжди 

є в наявності найпопулярніші позиції)
- доставка продукції на об’єкт;
- врізання і монтаж електронних замкових систем;
- інсталяція електронних замкових систем (установка програмного забезпечення, програмування електронних 

замків, створення локінг-плану готелю);
- повне обучення персоналу;
- роботи по інтеграції електронних замкових систем з будь-яким готельним програмним забезпеченням; 

безкоштовне гарантійне обслуговування 5 років (включає ремонт, консультації, виїзд фахівця при необхідності) 
гарантія поширюється на увесь асортимент omnitec;

- цілодобова технічна підтримка;
- постгарантійне обслуговування; 
- апгрейд вже придбаних замкових систем до новітніх (усі моделі електронних замків omnitec сконструйовані з 

урахуванням можливого подальшого оновлення і переобладнання електронних замків з офф-лайн функціоналом 
в новітні он-лайн системи) ремонтні гарантійні і постгарантійні роботи;

- діагностика, ремонт і обслуговування техніки інших виробників ( міні барів, сейфів, електронних систем 
доступу) 

звертайтесь, ми будемо раді допомогти вам!

17
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OMNITEC SYSTEMS LLC 
коМПанія

Вул. К. Малевича 15, оф. 517 
м. Київ, 03160, Україна 
Тел.: +38 (050) 3877679
Факс: +38 (044) 2008224
e-mail:  info.ua@omnitec.es
www.omnitec-systems.com.ua
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POS SECTOR
коМПанія

вул. Калнишевського, 21,
м. Львів, 79037, Україна
Тел.: +38 (067) 8884336
 +38 (050) 9274655
Skype: pos-sector
e-mail: office@pos-sector.net
https://pos-sector.net/

компанія «PoS Sector» спеціалізується на автоматизації закладів громадського 
харчування та торгівлі. компанія пропонує готові рішення для автоматизації, зокрема 
комплекти PoS-обладнання з встановленим та налаштованим сучасним програмним 
забезпеченням, а також реалізує широкий спектр PoS-обладнання гуртом та в роздріб як 
офіційний представник виробника.

Послуги компанії користуються попитом у клієнтів завдяки професіоналізму команди, 
якісному зворотному зв’язку та всебічній підтримці із впровадженням автоматизації у 
закладах будь-якого розміру та формату.

Принципи компанії – високий рівень надання послуг, оптимальне за співвідношенням 
ціни/якості обладнання і постійна підтримка клієнтів.
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the «PoS Sector» company specializes in retail and public catering automation. the company 
offers all-inclusive, pre-configured and pre-installed point-of-sales packages including high-quality 
hardware and modern software. Also, the company is known as a PoS-equipment trader and 
the official representative of the retail and restaurant PoS System manufacturer.

the company’s services are in demand of customers thanks to the team’s professionalism, 
high-quality connection and in-depth support with an implementation of automation in institutions 
of any size and format.

Principles of the company are high service level, quality automation without overspending 
and constant customer support.

POS SECTOR
ComPAnY

21, Kalnyshevskogo St.,
79037, Lviv, Ukraine
Phone: +38 (067) 8884336
 +38 (050) 9274655
Skype: pos-sector
E-mail: office@pos-sector.net
https://pos-sector.net/
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PROFITEx GROUP

вул. Сирецька, 9,
м. Київ, 04073, Україна 
Тел: +38 (044) 5864114
Безкоштовно по Україні 0 800 503 38 80
e-mail: info@profitex.ua
www.profitex.ua

PRofitEx gRoUP – комплексний підхід і сильна команда експертів на ринку 
технологічного оснащення підприємств hoReCa, пралень та хімчисток. PRofitEx 
поставляє технологічне обладнання для пралень та хімчисток провідних європейських 
виробників: JEnSEn, imESA, ELECtRoLUx, toLon, REALStAR, PonY та інших.

компанія виконує комплексні роботи по оснащенню підприємств пралень та хімчисток 
під ключ: технологічне проектування та консалтинг, підбір комплекту обладнання, поставку 
обладнання та монтаж, сервісне обслуговування та постачання запасних частин, постачання 
професійних миючих засобів та установку технологічних процесів пральні та хімчистки. 
компанія здійснює діяльність на території країн снД і північно-східній частині Єс.
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the biggest international group of companies operating in the area covering north-East part 
of EU as well as CiS countries and georgia.

15 years of experience comprising more than 1000 successful hoReCa, laundry and dry-
cleaning projects including famous and demanding reference names like hilton, Kempinski, 
hyatt, Wyndham-Ramada, Accor, ihg and others.

one-stop-shop approach and strong team of experts handling project planning and design 
tasks, supply, installation and commissioning, service and process set-up support.

PRofitEx-gRoUP – Easy choice for professionals.

PROFITEx GROUP

9, Syretska Str., 
Kyiv, 04073, Ukraine
Phone: +38 (044) 5864114
https://profitex.ua/
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«рестінн» – це оснащення професійним обладнанням підприємств торгівлі та харчування, 
розробка дизайн-проектів і надання послуг монтажу та сервісу обладнання.

вул. Джерельна, 42                                                                                
м. Львів,  Україна, 79058
Тел.: +38 (068) 2521499
 +38 (097) 0981554
e-mail: restinnlviv@gmail.com
www.restinn.com.ua

RESTINN
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RESTINN

42, Dzherelna Str., 
Lviv, Ukraine, 79058
Phone: +38 (068) 2521499
 +38 (097) 0981554
e-mail: restinnlviv@gmail.com
www.restinn.com.ua

Restin – is the equipment of professional trade and catering equipment, the development of 
design projects and the provision of installation services and equipment.
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tapki.kh.ua – інтернет-магазин і український виробник одноразових витратних матеріалів 
в індустрії краси, здоров’я і готельного бізнесу.  У нас ви придбаєте: одноразові тапочки, 
махрові рушники і халати, банні приналежності, одноразову косметику та інші аксесуари.  
за останні 10 років нам вдалося стати лідером і затребуваним виробником якісних 
одноразових капців на ринку України.  такого статусу нам вдалося досягти завдяки 
широкому асортименту, стабільного наявності товарів, розумну цінову політику і відмінному 
сервісу.

TAPKI.Kh.UA

пр. Гагаріна, 201
м. Харків, 62480, Україна
Тел.: +38 (050) 3007173
e-mail:slippers.kh@gmail.com
www.tapki.kh.ua
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TOUR-U 
тУристичний оПератор

вул.Левандівська 5 а, офіс 407
м.Львів, Україна, 79025
Тел.: +38 (068) 7057054
 +38 (063) 7057054 (Viber)
e-mail: info@tour-u.in.ua
www.Tour-u.in.ua

тур-Ю – це команда експертів з внутрішнього туризму Україною. наші тури – це взаємодія 
візуальних, вербальних та смакових вражень. і все для того, щоб ви змогли не просто 
побачити, але й відчути кожен куточок України та полюбити так, як любимо ми!

Що ми пропонуємо?
- Бронювання готелів і хостелів, 
- організація харчування, бенкетів, забав та вечірок 
- екскурсійні послуги 
- пасажирські перевезення по всій території України
екскурсії Львовом
звичайно ми проводимо стандартні екскурсії по Львову, але також маємо 15 авторських 

екскурсій.
нами був розроблений дегустаційний тур, який зараз вважається екскурсією №1 за 

популярністю у Львові
наші гіди мають міжнародні бейджи, що доводить їх високий рівень професійності.
види відпочинку на яких ми спеціалізуємось:
- індивідуальний туризм (прийом у Львові та в межах західної України від 1 туриста). в 

тому числі День народження, зізнання в коханні, «девішник» і «мальчішник», лав тури
- Діловий туризм. організація бізнес-турів. ViP туризм
- груповий туризм (екскурсійне обслуговування і не тільки за вашою програмою або за 

програмою, що ми розробили під ваше замовлення)
- корпоративний відпочинок нового формату: сплави, Польоти на повітряних кулях, 

тімбілдінг в карпатах, Походи, корпоративні тури, квести
- Шкільний туризм. всі тури прораховуються і складаються індивідуально, в залежності 

від ваших побажань, віку дітей, їх активності. 
До нас звертаються тільки якщо хочуть не нудних, а цікавих екскурсій, які хочеться ще 

і ще!
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tour-U is a team of inland tourism experts in Ukraine. our tours are an interaction of visual, 
verbal and taste impressions. So you can not only see, but feel every corner of Ukraine and 
love as we love!

What do we offer?
- Reservation of hotels and hostels,
- catering, banquets, parties,food service 
- excursion service
- passenger transportation throughout Ukraine
Lviv city tours
of course we do standard Lviv city tours, but we also have 15 author excursions.
We have сame up a tasting tour, which is now considered the n1 excursion by popularity 

in Lviv
our guides have international badges, which proves their high level of professionalism.
the types of tours we specialize in:
- individual tourism. including birthday, Love tours, «bachelorette Party» and «bachelor 

Party»
- business tourism. organization of business tours. ViP tours.
- group tourism (Excursion services and not only)
- Corporate holidays in a new format: rafting, ballooning, teambuilding in the Carpathians, 

hiking, Corporate tours, Quests
- School tourism. We concider on your wishes, age of children, their activity.
new partner is new opportunities. You should choose us if you want not boring holidays.

TOUR-U
tRAVEL oPERAtoR

office 407, 5a, Levandivska St., 
Lviv, Ukraine, 79025
Phone; +38 (068) 7057054
 +38 (063) 7057054 (Viber)
e-mail: info@tour-u.in.ua
www.Tour-u.in.ua
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TRAVEL NEWS 
жУрнаЛ

вул.Мельникова , 5Б, оф. 44
м. Київ, 04050, Україна 
Тел: +38 (044) 4619050,
 +38 (095) 8945250
e-mail: info@mtworld.com.ua
www.travelnews.com.ua

журнал tRAVEL nEWS – одне з найперших і найбільш популярних глянцевих видань 
про подорожі та стиль життя в Україні, що випускається з 1996 року.

tRAVEL nEWS – це зручний travel-формат, більше 160 сторінок захоплюючої інформації 
щосезону, що створюється за участю відомих блогерів, фотографів, журналістів, фахівців 
- людей, які люблять те, чим вони займаються, раді ділитися своїм досвідом і надихати 
читачів на дивовижні відкриття.



34 Львів • Галицькі Експозиції • 2020 • Galician Exposition • Lvіv

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

45

UTG – УКРАЇНСЬКА ТУРИСТИЧНА ГАЗЕТА

«Utg – Українська туристична газета» – лідер сегменту туристичної преси  України. 
виходить щомісячно, з вересня 2004 року. розповсюджується всією територією України 
(передплата, роздріб, семплінг). Є організатором щорічного всеукраїнського конкурсу в 
сфері туризму «Ukrainian travel Awards». Щомісячний тираж: 32 000 прим.
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Utg – Ukrainian travel gazette is a leader of Ukrainian tourist printing media. from 
September 2004 the newspaper is published every month.  Distribution is provided all over 
Ukraine (subscription, retail, free distribution). Utg – is the founder of annual All-Ukrainian 
Ceremony in tourism industry – «Ukrainian travel Awards». monthly circulation: 32 000.

UTG – UKRAINIAN TRAVEL GAZETTE

4A, Verhniy Val Str.
04071, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 499 63 31
Fax.: +38 044 499 63 30
e-mail: yana@utg.net.ua
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АКАДЕМІЯ ГОСТИННОСТІ
ЖУРНАЛ

вул. М. Раскової, 11-А, оф. 614,
м. Київ, 02660, Україна
Тел./факс: +38 044 5015703
e-mail: ra@p-a.com.ua
http://hotel-rest.com.ua/

ЖУРНАЛ «АКАДЕМІЯ ГОСТИННОСТІ» – ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПРОФЕСІЙНЕ  ВИДАННЯ 
ДЛЯ ВЛАСНИКІВ І КЕРІВНИКІВ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ.  Особливості 
розвитку готельного і ресторанного бізнесу в українських містах і регіонах. Новинки і 
тренди ринку, маркетингові дослідження, інтерв’ю лідерів ринку, секрети успіху і плани 
на майбутнє. Аналіз тенденцій і подій, огляди найбільш значимих форумів, конференцій 
і виставок, професійні юридичні консультації, управління персоналом, безпека бізнесу, 
закордонний досвід.



37 Львів • Галицькі Експозиції • 2020 • Galician Exposition • Lvіv

24

ExhIBITORS

mAgAZinE «ACADEmY of hoSPitALitY» is ALLUKRAiniAn PRofESSionAL EDition 
foR PRoPRiEtoRS AnD LEADERS of hotEL AnD REStAURAnt bUSinESS. features of 
development of hotel and restaurant business in Ukrainian cities and regions. market novelties 
and trends, marketing researches, revelations of leaders: secrets of success and future plans. 
tendencies and events analysis, reviews of the most meaningful forums, conferences and 
exhibitions, legal advices, management, business safety, oversea experience. 

ACADEMY OF hOSPITALITY
mAgAZinE

off. 614, 11-a, M. Raskovoy str. 
02660, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 5015703
e-mail: ra@p-a.com.ua
http://hotel-rest.com.ua/
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журнал «асПекти БУДівництва» – від проекту до дизайну.
всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал «аспекти Будівництва» охоплює 

всі сфери будівництва. журнал доносить до читача новітню інформацію про будівельні 
технології, товари та послуги на ринку будівництва. Широкий спектр відомостей – від 
проекту до усіх робіт, які супроводжують будівництво, ремонт,  дизайн та облаштування 
стане у пригоді читачеві. 

опубліковані у журналі відомості зацікавлять не лише кінцевого споживача, а й бізнес-
аудиторію. журнал допоможе привернути увагу потенційних клієнтів, зміцнити ділові зв’язки 
та відстежити рівень конкуренції на будівельному ринку.

аУДиторія:будівельні компанії, архітектори, дизайнери, проектанти, забудовники
розповсюдження   тематичні виставки, семінари, конференції, форуми
Періодичність – 4 рази на рік. формат – а4.
Друк – повноколірний, глянцевий. 

АСПЕКТИ БУДІВНИЦТВА
жУрнаЛ

79020, м.Львів, проспект В. Чорновола,59
Тел/факс: +38 032 2422510, 2422511 
 +38 050 9556897
e-mail: Abud-reklama@ukr.net
www.abud.lviv.ua
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БЕРРІЛЕНД
тов

вул. Травнева, 1  
08011, Київська обл., Макарівський р-н, с. Макарівська Буда, 
Tел.: +38 (066) 3953899
e-mail:  sales.berryland@gmail.com
www.berryland.shop

сфера діяльності: виробництво ферментованих алкогльних (сидра, перрі, питного 
меда, пива) та безалкогольних напоїв, соків. Продаж напоїв у рітейлі та хорека. спеціальні 
пропозиції та отелей.
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field of activity: Production of fermented alcohol (cider, perry, mead, beer) and soft drinks, 
juices. Sales of beverages in retail and hoReCa. Special offers for hotels.

ExhIBITORS

BERRYLAND LLC

1 Travneva str., 
Makarivska Buda, Makariv district, 08011 Kyiv region, Ukraine
Phone: +38 (066) 3953899
e-mail:  sales.berryland@gmail.com
www.berryland.shop
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БКП 
торговий ДіМ тов   

вул. Автозаводська, 2,
м. Київ, 04074, Україна
Тел.: +38 (050) 3830181
Факс: +38 (044) 4594322
e-mail: bkpgrup@gmail.com
www.bkptextil.com.ua   

тов «торговий Дім «БкП» здійснює продаж на ринку України з 1998 року.
за час роботи, компанія проявила себе як надійний партнер з продукцією найвищого 

ґатунку.
До асортименту компанії входить:
тканина бавовняна 100%:
- Бязь 147 гр/м2
- сатин
- страйп сатин
- тік
- Перкаль
комплекти постільної білизни:
- 1,5 комплект
- 2,0 комплект
- Євро комплект
- сімейний комплект
Махрові вироби:
- рушники всіх розмірів
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«trade house of «bKP» LtD has been carrying out sales at the market of Ukraine since 
1998.

in times of work, a company proved as a reliable partner with the products of the greatest 
sort.

the assortment of company includes: 
fabric is cotton 100%: 
- byaz’ of 147 gr/m2 
- Sateen 
- Strayp Sateen
- tik
- Percale
    Complete Sets of bed linen:
- 1,5 complete set 
- 2,0 complete set 
- Euro complete set 
- family complete set 
   Double wares:
-  towels of all sizes

BKP 
tRADE hoUSE LtD

2, Avtozavodska Str.,
04074, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 (050) 3830181
Fax: +38 (044) 4594322
e-mail: bkpgrup@gmail.com
www.bkptextil.com.ua
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ВІДВІДАЙ
тУристичний оПератор

пр. Чорновола, 7, оф. 15, 
м. Львів, 79058, Україна 
Тел.: +38 (032) 2600410 
 +38 (096) 4813670,
 +38 (093) 2533837,
 +38 (066) 8259936
Skype: vidviday 
e-mail: vidviday.com.ua@gmail.com
www.vidviday.com.ua

товариство з обмеженою відповідальністю “відвідай” - один із провідних туристичних 
операторів західної України, що займаються внутрішнім туризмом. основний напрямок 
діяльності фірми – це проведення автобусних екскурсійних турів вихідного дня теренами 
України. ця та інша робота фірми спрямована на популяризацію історико-культурних та 
природних пам’яток України і маловідомих туристичних шляхів. 

найпопулярніші тури:
- сиро-винний тур закарпаттям (2 дні / 1 ніч) проводиться щосереди та щосуботи
- кам’янець-Подільський круїз (2 дні / 1 ніч) проводиться щосуботи
- карпатський трамвай і скелі Довбуша (1 день) проводиться щочетверга та щонеділі
- гуцулка ксеня (2 дні / 1 ніч) проводиться кожні 2-гі і 4-ті вихідні місяця
- софіївка та вінницький фонтан (2 дні / 2 ночі) проводиться кожні 3-ті вихідні місяця
- Довкола карпат за 7 днів (7 днів / 6 ночей) проводиться щомісяця
- золота Підкова Львівщини (1 день) проводиться щоденно (крім понеділка)
- Підземелля стародавнього Львова (1 день) проводиться щонеділі
- оглядові екскурсії Львовом (1 день) проводяться щоденно
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A company «Vidviday» is one of the tour operators of Western Ukraine engaged 
in home tourism. the main direction of activity of the company is carrying out bus weekend 

tours around Ukraine.
this and other activities of the company aims to popularizing  historic, cultural and natural 

sites of Ukraine and little known
tour routes.
the most popular tours are:
- transcarpathian Cheese and Wine tour ( 2 days/1 night) is held every Wednesday and 

Saturday
- Kamyanets- Podil’skyi Cruise ( 2 days/1 night) is held every Saturday
- Carpathian tram and Dovbush Rocks ( 1 day) is held every thursday and Sunday
- gutsul girl Kseniya ( 2 days/1 night) is held every 2nd and 4th weekends
- Sofiivka and Vinnytsia fountain ( 2 days/2 nights) is held every 3rd weekend
- Around Carpathians in 7 days ( 7 days/ 6 nights) is held every month
- golden horseshoe ( 1 day) is held every day ( except monday)
- Sightseeing tours around Lviv (1 day) are held every day

37
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VIDVIDAY
toUR oPERAtoR

7, of. 15, Chornovola Av., 
79058, Lviv, Ukraine 
Phone: +38 (032) 2600410
 +38 (096) 4813670
 +38 (093) 2533837
 +38 (066) 8259936
e-mail: vidviday.com.ua@gmail.com
Skype: vidviday
www.vidviday.com.ua



45 Львів • Галицькі Експозиції • 2020 • Galician Exposition • Lvіv

4

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ТУРИЗМУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Переяславська, 7-Г
м. Чернівці, 58008, Україна
Tел.: +38 (0372) 522823
e-mail : buktour_oda@ukr.net
www.buktour.cv.ua

чернівецька область – це унікальний край, де можна пізнати багатовікову архітектурну й 
культурну спадщину, зачаруватись мальовничими карпатськими краєвидами і водоспадами, 
відпочити на гірськолижних курортах, стати учасником відроджених традицій та обрядів 
поколінь, насолодитись екологічно чистими національними парками, відчути місцевий 
колорит і гостинність господарів.

тут поєднуються живописні гірські ландшафти та мальовничі ліси передгір’я, 
численні річки й джерела лікувальних мінеральних вод, заворожує краса Дністровського 
каньйону.

область є регіоном багатопрофільного літнього та зимового гірськоспортивного туризму, 
масового пізнавально-оздоровчого відпочинку, а також бальнеологічного лікування. 

відпочинок на Буковині – це не тільки комфортабельні готелі, затишні гостинні двори, 
чисте повітря та різнобарв’я природних можливостей. це також багата історико-культурна 
спадщина, унікальний місцевий колорит народних традицій, різноманіття кулінарних 
шедеврів і привітність місцевого населення.
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Chernivtsi region is a unique place where you can cognize centuries-old architectural and 
cultural heritage, admire picturesque views of Carpathian landscapes and waterfalls, relax in 
ski resorts, involve in revived traditions of generations, enjoy ecologically clean national parks, 
feel local identity and hospitality.

the region combines delightful mountain landscapes and charming foothill forests, numerous 
rivers and springs of healing mineral waters, fascinating beauty of the Dniester Canyon.

the region has a well-developed various summer and winter mountain sports tourism, mass 
cognitive and recreational vacation, as well as balneological treatment.

holidays in bukovyna are not only comfortable hotels, guesthouses, clean air and a variety 
of natural opportunities. it is also a rich historical and cultural heritage, a unique local flavour of 
folk traditions, a variety of culinary masterpieces and the friendliness of the local population.

DEPARTMENT OF TOURISM ChERNIVETSK  
REGIONAL STATE ADMINISTRATION

7-G, st. Pereyaslavskaya
58008, Chernivtsi city, Ukraine
Phone: +38 (0372) 522823
e-mail : buktour_oda@ukr.net
www.buktour.cv.ua
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КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
                                       

ВІДДІЛ ТУРИЗМУ МІСЬКОЇ РАДИ
Тел.: +38 (038) 4950731
e-mail: umzt.kp@gmail.com

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ
МУзей-заПовіДник
Тел.: +38 (03849) 76014
e-mail: museum.kp@gmail.com

ВІДКРИТА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
ГОТЕЛЬєРІВ І РЕСТОРАТОРІВ 
Тел.: +38 (067) 4421862
e-mail: mail@touristk-p.info 
www.kam-pod.gov.ua
http://muzeum.in.ua/
www.touristk-p.info

«Перлина на камені», «квітка на камені» – саме так з любов’ю називають кам’янець-
Подільський його жителі та численні гості. на стрімких скелях, неначе зростаючи з них, 
підносяться могутні стіни  й вежі старої фортеці. з берегів каньйону відкривається 
неповторний краєвид старого міста, яке нагадує літеру омега  (Ω) – останню в 
давньогрецькому алфавіті.  тут на скелястому острові  костьол з турецьким мінаретом, 
ратуша і православна церква стоять поруч, де кожен камінь неначе дихає історією, 
розповідаючи про події минулих віків.

сьогодні кам’янець-Подільський – одне з найбільш мальовничих міст у східній Європі. 
воно  багато в чому є унікальним: найвищий безопорний міст в Україні, найбільший в 
Європі національний природний парк «Подільські товтри».  кам’янець займає третє місце 
на Україні по кількості пам’яток архітектури (після всесвітньовідомих києва і Львова).
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«Pearl in a stone», «flower on a rock» – so residents and numerous visitors of Kamyanets 
lovingly name it. on the steep rocks, like growing up with them, powerful walls and towers of 
the old fortress overpeer. the unique landscape of the old City opens from the banks of the 
Canyon, which resembles the letter omega (Ω) – the latest in the ancient greek alphabet. here 
on a rocky island with the turkish minaret Church, City hall and the orthodox Church nearby, 
every stone breathes history, narrating about the events of past ages.

today Kamyanets is one of the most beautiful cities in Eastern Europe. it is unique in many 
ways: the highest invincible bridge in Ukraine, the largest national Park «Podilski tovtry» in 
Europe. Kamyanets takes the third place in Ukraine in the number of architectural monuments 
(after world famous Kyiv and Lviv).

KAMYANETS-PODILSKIY

CITY COUNCIL DEPARTAMENT OF TOURISM
Phone: +38 (038) 4950731
e-mail: umzt.kp@gmail.com

KAMYANETS-PODILSKIY STATE hISTORICAL MUSEUM-
RESERVE
Phone: +38 (038) 4976014
e-mail: museum.kp@gmail.com

OPEN KAMYANETS-PODILSKIY ASSOTIATION OF hOTELIERS 
AND RESTAURATORS 
Phone: +38 (067) 4421862
e-mail: mail@touristk-p.info 
www.kam-pod.gov.ua
http://muzeum.in.ua/
www.touristk-p.info 
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КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  
МІСЬКОЇ РАДИ
«агенція розвиткУ хМеЛЬницЬкого»

вул.Гагаріна 3
Україна, 29000, Хмельницький
Тел.: +38 (0382) 777110,
e-mail: khmelcityagency@gmail.com 
http://invest.khm.gov.ua/ 

основна діяльність агенції розвитку хмельницького полягає у сприянні реалізації 
стратегії розвитку міста хмельницького шляхом надання аналітичної, дослідницької, 
творчої підтримки у процесі її реалізації, а також налагодження партнерських відносин з 
міжнародними організаціями з метою залучення зовнішнього досвіду, знань і коштів для 
реалізації та фінансування проектів розвитку міста, а також налагодження партнерських 
відносин з містами-побратимами та донорськими організаціями.
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the main activity of the Khmelnytskyi Development Agency is to promote the implementation 
of the Khmelnytskyi City Development Strategy by providing analytical, research, creative support 
in its implementation, as well as establishing partnerships with international organizations to 
attract external experience, knowledge and funds to implement and finance city development 
projects and establishing partnerships with sister cities and donor organizations.

KhMELNYTSKYII DEVELOPMENT AGENCY

Gagarina Street 3
Ukraine, 29000, Khmelnytskyi
Phone: +38 (0382) 777110,
e-mail: khmelcityagency@gmail.com
http://invest.khm.gov.ua/
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ЛАЙКАМОБАЙЛ УКРАЇНА
тов

вул. Шолуденко 3, оф.312
Україна, 04116, м. Київ,
Tел.: +38 (091) 600 0110
www.lycamobile.ua

торговельна марка Lycamobile знайома абонентам стільникового зв’язку на 4 
континентах. наша місія поєднати друзів і рідних з різних країн за допомогою мобільного 
зв’язку. У дотриманні наших цілей нам допомагає розгалужена мережа операторів з якими 
ми працюємо, як віртуальний мобільний оператор. 

Лайкамобайл Україна є першим mVno (mobile Virtual network operator) у нашій 
країні. 

Ми пропонуємо соціально-прийнятні тарифи на телефонні дзвінки, текстові повідомлення 
і дані. на даний час кількість наших клієнтів сягає майже 20 мільйонів. кожні дві секунди 
до мережі Лайкамобайл світ підключається новий абонент. 

наша компанія постійно розширює мережу і кількість та якість послуг з турботою про 
абонентів і їх повсякденні потреби у спілкуванні з близькими та друзями.

Послугами компанії Лайкамобайл можна скористатися у наступних країнах: австралії, 
австрії, Бельгії, Данії, франції, німеччини, ірландії, італії, нідерландах, норвегії, Македонії, 
Польщі, Португалії, румунії, іспанії, Швеції, Швейцарії, тунісі, Україна, росія, Уганда, 
великобританії та сШа, Південно-африканська республіка.
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the Lycamobile brand is familiar among mobile subscribers on 4 continents. our mission 
is to connect friends and family from different countries via mobile communication. We are 
assisted in meeting our goals by an extensive network of operators with whom we work as a 
virtual mobile operator. Lycamobile Ukraine is the first mVno (mobile Virtual network operator) 
in our country.

We offer socially acceptable tariffs for phone calls, text messages and data. today, the number 
of our customers reaches almost 20 million. Every two seconds a new subscriber connects to 
the Lycamobile World network.

our company is constantly expanding the coverage and the number and quality of services 
with care for subscribers and their daily needs in communication with family and friends.

Lycamobile’s services available in the following countries: Australia, Austria, belgium, 
Denmark, france, germany, ireland, italy, the netherlands, norway, macedonia, Poland, 
Portugal, Romania, Spain, Sweden, Switzerland, tunisia, Ukraine, Russia, Uganda , great 
britain and the USA, South Africa.

LYCAMOBILE UKRAINE
LtD

Sholudenko str. 3, office 312 
Kiev, Ukraine, 04116,
Phone: +38 (091) 600 0110
www.lycamobile.ua
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МАЙТЕК
МіжнароДне  
вироБниче  
ПіДПриЄМство

вул. 600-річчя, 25,
м. Вінниця, 21027, Україна
Тел.: +38 (067) 0050033
e-mail: vu@kb99.com
www.kb99.com

компанія «Майтек» є розробником інтелектуальних систем, обладнання  та програмного 
забезпечення для автоматизації бізнес-процесів.

 «Майтек» здійснює діяльність по комплексній автоматизації аквапарків, басейнів, нічних 
клубів, ресторанів (R-keeper), готелів (ho-Co), фітнес-клубів (fitness), торгових центрів 
та інших закладів, а також впроваджує проекти з автоматизації фінансової діяльності 
підприємств. 

нові напрямки 2020 – це розробка сайтів для ресторанів, інтегрованих з ресторанною 
програмою R-keeper, мобільний додаток до ресторанної програми tapinn, диспетчеризація 
елітних багатоповерхівок.

компанія має власне виробництво – рідери безконтактних та магнітних карток, 
програмовані клавіатури для торгівлі, контролери управління для дитячих центрів та 
турнікетів, комплекс обладнання для енергозбереження та контролю в готелях.

Місія «Майтек» в тому, щоб принести на ринок якісні інноваційні продукти за 
найвигіднішими умовами і задовольнити попит на безпеку, захист, конфіденційність, 
комфорт, приватність, експлуатаційну економічність. компанія прагне нести цінності 
сучасному і майбутньому поколінню бізнесу через рішення, що допомагають нашим 
клієнтам отримувати більші прибутки! 

Більше 22-х років наша компанія зі стабільним успіхом виконує завдання по 
впровадженню автоматизованих систем управління, використовуючи новітні технології, 
схеми і устаткування, які підтвердили свою ефективність на багаторічній практиці.

компанія «Майтек» пропонує вам комплексний підхід до автоматизації і контролю 
фінансових потоків на об’єктах бізнесу, встановлюючи програмне забезпечення, і сама 
виробляє все необхідне для цього обладнання. Ми дбаємо про своїх клієнтів!
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maitek is a developer of intelligent systems, equipment and software for business process 
automation.

maitek carries out activities on complex automation of water parks, pools, night clubs, 
restaurants (R-keeper), hotels (ho-Co), fitness clubs (fitness), shopping centers and other 
establishments, and also implements projects on automation of financial activity enterprises.

new directions in 2020 are the development of sites for restaurants integrated with the 
restaurant program R-keeper, a mobile application to the restaurant program tapinn, scheduling 
of elite high-rises.

the company has its own production - contactless and magnetic card readers, programmable 
keyboards for trade, control controllers for children’s centers and turnstiles, a set of equipment 
for energy saving and control in hotels.

maitek’s mission is to bring to the market high-quality innovative products on the most 
favorable terms and to meet the demand for security, protection, confidentiality, comfort, privacy, 
operational efficiency. the company strives to bring value to the current and future generation 
of business through solutions that help our customers make more money!

for more than 22 years, our company has been performing the task of implementing 
automated control systems with stable success, using the latest technologies, circuits and 
equipment, which have proven their effectiveness in many years of practice.

maitek offers you a comprehensive approach to automation and control of financial flows at 
business facilities, installing software, and itself produces everything you need for this equipment. 
We care about our customers!

MAITEK
intERnAtionAL PRoDUCtion ComPAnY

25, 600-littia St.,
21027, Vinnytsia, Ukraine
Phone: +38 (067) 0050033
e-mail: vu@kb99.com
www.kb99.com
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Міжнародна компанія “Мастер Мартіні” створена в 1972 році і входить до складу концерну Unigrа S.r.l. 
(італія) - провідного європейського конгломерату, який виробляє і реалізує широкий асортимент високоякісних і 
високотехнологічних харчових інгредієнтів для кондитерської та хлібобулочної промисловості.

master martini Ukrainaефективні передові технології виробництва, співвідношення оптимальної вартості 
продукції до її найвищої якості, максимальний контроль всіх без винятку бізнес-процесів - від покупки сировини 
до транспортування готової продукції, забезпечили компанії передові позиції в продажах як на території італії, 
так і за її межами - продукція «Мастер Мартіні» успішно представлена в понад 90 країнах світу.

Дотримуючись стратегії розширення бізнесу на перспективних і продуктивних ринках, у 2003 році було 
ухвалено рішення про створення в Україні компанії тов “Мастер Мартіні Україна” з 100% італійським статутним 
капіталом.

Понад 12 років своєї діяльності «Мастер Мартіні Україна» успішно закріпилася на національному ринку, 
увійшла до числа лідерів. компанія створила мережу компаній-дистриб’юторів, зробила новаторський внесок 
в удосконалення українського ринку хлібобулочних і кондитерських виробів, відкриваючи нові технології і 
розширюючи економічні можливості для своїх клієнтів - великих промислових виробників, невеликих підприємств 
і цехів.

master martini Ukraina «Мастер Мартіні Україна» встановлює конкурентні ціни на свою продукцію, підтримує 
широкий її асортимент на складі в місті києві, контролює наявність повного переліку у регіональних дистриб’юторів. 
на окрему увагу заслуговує гнучка система безвідсоткового кредитування клієнтів при покупці продукції тМ 
«Мастер Мартіні».

стандарти виробництва і якість продукції «Мастер Мартіні» підтверджуються наявністю міжнародних 
сертифікатів якості: iSo 9001: 2008, iSo 14001: 2008, bRC standart, food Safety System Sertification 22000, 
RSPo, UtZ, а на деяку продукцію - hALAL і Kosher. весь перелік продукції “Мастер Мартіні” не містить генетично 
модифікованих компонентів, а виробництво сертифіковане за стандартами УкрсеПро. слід зазначити, що завдяки 
ретельному вибору сировини і сучасним технологіям виробництва продукція «Мастер Мартіні» містить менше 
1% трансізомерів, тоді як Європейські норми становлять не більше 5%, а українські норми становлять 25%.

Для своїх клієнтів «Мастер Мартіні Україна» проводить безкоштовні навчальні семінари в місті києві та 
в інших регіонах, надає оперативну інформаційну та професійну технологічну підтримку в телефонному та 
електронному режимі.

компанія регулярно бере участь у спеціалізованих вітчизняних виставках та інших галузевих заходах, має 
в своєму активі почесні дипломи та інші пам’ятні нагороди.

економічні можливості наших клієнтів забезпечуються гарантованою високою якістю продукції “Мастер 
Мартіні”, прозорою дистриб‘юторською політикою, а також позитивною багаторічною діловою репутацією компанії 
на території України.

стежте за новинами Мастер Мартіні Україна на нашій сторінці в facebook за адресою: https://www.facebook.
com/mmukraina/?fref=ts.

МАСТЕР МАРТІНІ УКРАЇНА
тов

вул. Вікентія Хвойки, 21
04080, м. Київ,
Тел./факс: +38 (044) 5865441
Тел.: +38 (044) 5924851
e-mail: info.ua@mastermartini.com
Регіональний менеджер по центральному регіону: 
 +38 (067) 2355824
Регіональний менеджер по східному регіону: 
 +38 (067) 5495815
Регіональний менеджер по західному регіону: 
 +38 (067) 4634983
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МЕРЕЖА ДРУКАРНЯ ВОЛЬФ

Центральний Офіс
вул. Довженко, 3
м. Київ, 03057, Україна,
Тел.: +38 (044) 3644009
 +38 0800 755774
e-mail: office@wolf.ua
www: wolf.ua

Друкарня вольф –  потужне виробництво поліграфії.
в парку площею понад 7000 кв.м. друкують для вас 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 

365 днів на рік протягом 24-х років. це дозволяє нам виконувати замовлення будь-якої 
складності за максимально короткий термін. 

купуйте в Друкарні вольф разом з ПоЛіграфіЄЮ, також, сУвенірнУ ПроДУкціЮ, 
канцеЛяріЮ, товари ДЛя офісУ та БізнесУ.

наші переваги:
- зручний інтерфейс
- Програма лояльності для рекламних агентств та корпоративних клієнтів
- Безкоштовно самовивіз з філіалів по всій Україні або доставка компаніями 

перевізниками
- Персональний менеджер
- автоматична та професійна перевірка макетів.
- Біржа дизайнерів.
- власне виробництво
нові можливості з Друкарнею вольф!
Поліграфія та інші аксесуари для бізнесу!
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Wolf Printing house is a powerful printing company and  manufacturing accessories for 
business.

  the park covers an area of more than 7000 sq.m.  print for you 24 hours a day, 7 days a 
week, 365 days a year for 24 years.  this allows us to execute orders of any complexity in the 
shortest possible time.

 buy at the Printing house Wolf together with PoLYgRAPhY, also, SoUVEniR PRoDUCtS, 
offiCE, offiCE PRoDUCtS.  these are over 7,000 products.

 our advantages:
- User-friendly interface
- Loyalty program for advertising agencies and corporate clients
- free pick-up from branches all over Ukraine or delivery by carrier companies
- Personal manager
- Automatic or professional layout check.
- Designers Exchange.
- own production
 new opportunities with the Wolf Printing house!
 Printing and other business accessories

WOLF PRINTING hOUSE

Central office
3,  Dovzhenko Str., 
Kyiv, Ukraine 03057
Phone: +38 0800 755 774
e-mail: office@wolf.ua
www: wolf.ua
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МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

вул. Адміральська, 20,
м.Миколаїв, 54001
e-mail:  mkrada.gov.ua

Місто Миколаїв розташоване на унікальному півострові, місці злиття двох річок 
Південного Бугу та інгулу. Миколаїв – це більш ніж 480 тисяч населення, 260 кв.км території 
з 137 км берегової лінії та в 50 км від чорного моря. Миколаїв – хранитель історії створення 
кораблів та суден з давніх часів і до сучасності. Миколаївська земля пам’ятає племена 
білозерської культури, кімерійців, скіфів, древніх греків, слов’ян, ногайські орди, вільних 
запорізьких козаків.  

ім’я місту Миколаєву було надано 27 серпня 1789 року на честь святого Миколая, 
покровителя моряків.

кожен відвідувач міста знайде у Миколаєві щось своє: різноманіття водних краєвидів, 
давня архітектура (будівлі хViii-xix століття), пам’ятки археології, історії та культурної 
спадщини, об’єкти природно - заповідного фонду, унікальні розвідні мости,  парки, сквери, 
бульвари, заклади культури, тощо. 
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mykolaiv is located on a unique peninsula, the confluence of two rivers of the Southern bug 
and ingul.  mykolaiv has a population of more than 480,000, 260 sq. km of territory with 137 km 
of coastline and 50 km from the black Sea.  mykolaiv is the custodian of the history of the ships 
and vessels creation from ancient times to our days.  the mykolaiv earth remembers tribes of 
the belozersky culture, Scythians, Cimmerians, ancient greeks, Slavic tribes, nogai hordes, 
free Zaporozhian Cossacks.

the name of the mykolaiv city was given on August 27, 1789 in honor of St. nicholas, the 
patron saint of sailors.

Every visitor of the city will find something in mykolaiv: a variety of water landscapes, ancient 
architecture (buildings of the xViii-xix centuries), monuments of archeology, history and cultural 
heritage, objects of nature reserve fund, unique drawbridges, parks, squares, boulevards, cultural 
institutions, entertainment, etc.

MYKOLAIV CITY COUNCIL

Admiralska st., 20,
Mykolaiv city, 54001
www.mkrada.gov.ua
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новокаховська об’єднана територіальна громада – одне з найкрасивіших місць України, 
перлина на березі нижнього Дніпра, зелений оазис серед степів Північного Причорномор’я, 
який приваблює своєю природою та славним історичним минулим. 

серцем її є місто нова каховка – місто, побудоване у 1952 році під час будівництва 
каховської гес,  воно по праву називається перлиною таврії, квітучою оазою чистих 
джерел, героїчного минулого, стабільного сьогодення, процвітаючого майбутнього, чудової 
архітектури, економічного добробуту, культури і туризму. 

До складу в новокаховської отг входять 11 населених пунктів. громада має потужний 
туристично-рекреаційний потенціал, так як являється географічним центром херсонської 
області. це якнайкраще сприяє розвитку туристичної галузі. з кожним роком туризм набуває 
все більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери в новоствореній 
громаді.

НОВОКАХОВСЬКА ОБ’єДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

http://novakahovka.com.ua/ 
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в Україні є багато чудес природи – красивих, дивовижних і унікальних. одне з них розташоване на 
території херсонської області – це олешківські піски, які являють собою унікальний об’єкт природи та 
історії України. тут можно побачити парадоксальні поєднання різноманітних ландшафтів. олешківські 
піски - природне диво України, своєрідне та неймовірно красиве.

створення національного природного парку та його діяльність – вагомий внесок у справу охорони 
природи херсонщини та України, а разом з тим – і Європи, і навіть світу. 

навіть сучасну людину, котру важко чимось здивувати, ці космічні краєвиди можуть захопити в полон 
непередбачених думок і відчуттів: чи то розгубленість, чи подив, а може, й усе разом.

Ще наприкінці хіх ст. перші дослідники природи нижнього Подніпров’я звернули увагу на незвичайний 
склад фауни та флори цього куточку пісків. склалось таке враження, що сама природа здійснила унікальний 
експеримент по змішуванню видів тварин та рослин з найбільш віддалених природних зон. тут на відстані 
декількох десятків метрів одне від одного можна побачити з одного боку бархану норку пустельного 
тушканчика-ємуранчика або жука скарабея священного. а з іншого - на вологому лузі серед гаїв берези 
дніпровської відразу декілька видів квітів-орхідей – рослини, яка походить з північних лісів.

Унікальність й неповторність території Парку підтверджується дипломом «Досягнення рекорду України», 
отриманим у 2012 році (№ 31/04-059771), в якому зазначено, що ця територія є найбільшою пустелею у 
Європі – «найбільшим масивом алювіальних (нижньодніпровських) пісків», що характеризуються високими, 
закріпленими й незакріпленими рослинністю, пагорбами та розташованими між ними пониженнями, що 
періодично заповнюються водою й перетворюються у природні невеличкі озера (оазиси).

флора олешківських пісків є не тільки різноманітною, але й має естетичну, біологічну та природоохоронну 
цінність. серед місцевих рослин поширені ендеміки нижнього Подніпров’я – куничник наземний, житняк 
пухнастоквітковий, булавоносець сивуватий, наголоватки довголисті, волошка короткоголова, та ін. 
Пониження вкрите трав’янистою і чагарниковою рослинністю, представниками якої є: жовтозілля 
дніпровське, верба розмаринолиста, льонок звичайний, деревій дрібноквітковий та інші.

в олешківських пісках розташований найбільший в нижньому Придніпров’ї масив березових гайків. 
а утворені вони унікальним видом – березою дніпровською, яка занесена до червоної книги України. це 
своєрідний вид берез, пристосований саме до умов олешшя і росте вона тільки на цій території.

тваринний світ олешківських пісків своєрідний, зустрічається велика кількість видів комах, сотні видів 
багатоніжок та павуків, 6 видів земноводних (землянка звичайна, райка звичайна, ропуха зелена, жаба 
озерна, їстівна жаба, кумка червоночерева), 7 видів плазунів (гадюка степова, полоз жовточеревий, вуж 
звичайний, вуж водяний, ящірка різнобарвна, ящірка прудка, черепаха болотяна). Дуже багатим є світ 
птахів – у національному парку їх на даний час знайдено майже 200 видів, 33 види ссавців.

територія характеризується високими закріпленими й незакріпленими пагорбами та горбами, 
розташованими між ними пониженнями, що періодично заповнюються водою і перетворюються у природні 
невеличкі озера (оазиси), а також рідкісними та ендемічними представниками фіто- й зоо-світу. зокрема, 

ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ
націонаЛЬний ПрироДний Парк

пров. Ракитний 16, 
м.Олешки, Олешківський район, 75100 Херсонська обл.,
Тел.: +38 (05542) 45722
 +38 (098) 2189186
e-mail: oleshki.sands@gmail.com
www.nppop.gov.ua
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саме ендемічні види як тварин так і рослин є вузькоареальними видами, тобто мешкають лише в певному 
місці і ніде більше.

незвичність ландшафтів пояснюється унікальністю походження цього куточку природи нашої країни. 
така конфігурація пісків – результат декількох масштабних геологічних катаклізмів, що періодично 
відбувалися в долині старого Дніпра близько півмільйона років тому. 

історія та археологія олешківських пісків не менш цікаві, ніж їх унікальна природа. стародавнє 
населення з’явилось на цих землях ще в епоху пізнього палеоліту, близько 20 тис. років тому. в епоху 
мезоліту та неоліту тут мешкало вже досить численне населення. новий етап освоєння людиною цієї 
території розпочався в епоху бронзи. наприкінці бронзового віку олешківські піски вкривали дубові 
ліси.

на початку залізного віку на олешківських пісках мешкали спочатку кіммерійці, а потім скіфи.
 У олешківської «пустелі» свої легенди, які оповідають про кошового отамана івана сірка, який мав 

пройти обряд ініціації в цих пустельних пісках – протягом місяця жити без води та їжі . та щоб випробувати 
себе хоча б на витривалість не потрібно вдаватися до аскетичних вправ. хоча в нашій пустелі побували 
навіть «справжні йоги», які залюбки проводили тут свої спеціальні заняття, насолоджуючись силою сонця 
і всесвіту, яку найкраще відчуваєш особливо влітку на розпалених спекою пісках.

краєзнавцям і допитливим слідопитам доречно завітати на екскурсію.
за ці дві години чого тільки не побачать спостережливі туристи! чого тільки не відчують! Поринути 

в море піску, у первозданну природу, де головні володарі – сонце, повітря і вода, якої тут буває дуже 
мало, хоча під шарами піску є справжнє підземне озеро з прохолодною прісною водою, – така нагода, 
погодьтеся, видається не часто! 

територія Парку цікавить не тільки туристів, які виявляють бажання виключно помилуватись природним 
дивом України, а й студентську та учнівську молодь, які розглядають цю територію як об’єкт для вивчення й 
дослідження, з метою підготовки ними різно-профільних наукових робіт (дипломних, курсових, Ман тощо). 
тільки за останні кілька років було підготовлено близько ста наукових робіт присвячених олешківським 
піскам.

Парк також є місцем для проведення спортивних заходів. на його територіївже щороку відбувається 
унікальний ультрамарафонський захід – фестиваль/трейл «WiLDdesertultratrail» за участю спортсменів з 
різних областей України та з-за кордону.

і про історію виникнення цих ландшафтів вам розкажуть екскурсоводи, і про біорізноманіття пустелі, 
і про цікаві легенди та романтичні історії – усе це чекає на вас, шановні гості. 

а чи чули ви таке – «пустеля цвіте»? коли зацвітає пустеля – то кращого краєвиду годі й бажати! 
жовтенькі квіточки зіноваті дніпровської вкривають бархани килимами, правда лише там, де вдалося 
зачепитися за пісок цим міцним і непримхливим рослинам. У квітні-травні ці невибагливі степові рослини 
буяють справжньою красою – і чого тільки тут не знайде допитливий ботанік! і житняк пухнастоквітковий, 
і булавоносець сивий, і козельці дніпровські, і сосни – звичайна та кримська, і навіть яблунька та інші 
рослини. ендеміком є береза дніпровська, яка добре пристосувалася до південних умов зростання у 
пониззі піщаних арен і зустрічається лише у цих краях.

 кому до вподоби відпочинок не у розпечених пісках, а в затишку колишньої «гілеї», яку довелося 
побачити тут колись славнозвісному геродоту, батькові історії давнього світу, то краще вибрати екскурсію 
по території заповідних Буркут. водно-болотні угіддя з різноманітними мешканцями, солоні та прісні 
озера поруч, березові колки, ковилові луки, дивовижні легенди – усе це додасть яскравих вражень до 
приємного відпочинку. тому нагальним, на сьогодні, є питання щодо збереження таких унікальних місць 
як олешківські піски.

запрошуємо вас ознайомитися із Українською «сахарою» та з її чудодійними оазами та отримати 
справжнє задоволення.
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ПОТОКИ ХАУЗ
сПа-готеЛЬ

вул. Річна 19А 
с. Кам’яні Потоки, Кременчуцький район,  Полтавська область, 
Україна, 36763
Тел.: +38 (067) 5718899 (Viber)
 +38 (0536) 700213
e-mail: Spa.potoki@gmail.com
http://potokihouse.com

сПа-готель «Потоки хауз» – це комплекс відпочинку на березі Дніпра, який розташований 
неподалік від кременчука. тут ви поринете в атмосферу комфорту та насолоди. «Потоки хауз» - 
найкраще місце для пляжного відпочинку на Дніпрі, сімейних відпусток та корпоративів.

на території комплексу «Потоки хауз» розташовано шість басейнів - два дитячих і чотири 
дорослих. зручно влаштувавшись на шезлонгах, відпочиваючі можуть скористатися послугами пул-
бару, який пропонує широкий вибір різноманітних напоїв та коктейлів.

 сПа-готель «Потоки хауз» має 18 комфортабельних дизайнерських номерів, різних категорій. 
на першому поверсі готелю «Потоки хауз» працює спа-центр площею 400 м², де є все для 

релаксації та відновлення сил: критий басейн із підігрівом, банний комплекс з шести видів лазнь 
(римська парна, руська, соляна, трав’яна, марокканська лазні, інфрачервона сауна), джакузі, 
тренажерний зал, комплекс душових «Шторм», масаж, косметологічні процедури.

заміський ресторан «Dolce Vita» комплексу «Потоки хауз» представляє різноманітність кулінарних 
напрямків: від традиційної української кухні до вишуканих страв італійської та європейської кухні.

Послуги комплексу «Потоки хауз»:
- 18 комфортабельних номерів (сніданки - шведський стіл )
- шість басейнів (чотири дорослих і два дитячих)розташовані на свіжому повітрі;
- ViP-зона з джакузі;
- спа-центр (з критим басейном, з підігрівом);
- 6 видів лазні
- Масажні та косметологічні послуги
- ресторан «Dolce Vita»;
- пул-бар;
- зона барбекю;
- волейбольний майданчик;
- дитячий майданчик з гойдалками, батутом, надувною гіркою;
- причал для катерів та яхт;
- парковка
відпочинок від міської метушні на березі Дніпра
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SPA&hotel «Potoki house» – it is complex on the coast of the Dnipro, which is located near Kremenchuk 
city. here you will be immersed in an atmosphere of comfort and pleasure. «Potoki house» – the best 
place for a beach and family vacation on the Dnipro, and corporate events.

there are six swimming pools on the territory of the «Potoki house» - two for children and four for 
adults. Sitting comfortably on the sun loungers, guests can visit the pool bar, which offers a wide range 
of drinks and cocktails.

 SPA&hotel «Potoki house» has 18 comfortable designers’ rooms from different categories. 
on a first floor of «Potoki house» located a SPA with an area of 400 m2, where there is everything for 

relaxation and recovery: indoor heated pool, six types of baths: «Roman steam room», «moroccan bath 
hamam», «Russian bath», «infrared bath», «herbal bath», «Salt bath», and Jacuzzi.

the modern restaurant «Dolce Vita» with a summer terrace is a corner of romance. A restaurant where 
every guest can relax and unwind, pamper themselves with exquisite dishes of italian, European and 
Ukrainian cuisine from professionals in their field.

Services of «Potoki house»:
- 18 comfortable rooms (buffet breakfast)
- 6 outdoor pools (four for adults and two for kids);
- ViP-zone with jacuzzi;
- SPA center (with indoor heated pool);
- 6 types of baths
- massage and beauty services
- Restaurant «Dolce Vita»;
- Pool-bar;
- barbecue zone;
- Volleyball court;
- Kids playground with swings, trampoline, inflatable slide;
- berth for boats and yachts;
- Parking
SPA&hotel «Potoki house» is a rest from the hustle and bustle of the city on the coast of the 

Dnipro.

POTOKI hOUSE
SPA&hotEL

SPA&Hotel «Potoki House» located in the village of Kamenny Potoki, 
Kremenchuk district, Poltava region, Ukraine, 36763
St. Richna, 19-A
Phone: +38 (067) 5718899 (Viber)
 +38 (0536) 700213
e-mail: Spa.potoki@gmail.com
http://potokihouse.com
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СЕЗОНИ
жУрнаЛ

вул. Теремківська, 8, оф. 44, 
м. Київ, 03187, Україна
Тел.:  +38 044 5266308
www.seasons.net.ua
www.seasons.in.ua

журнал «сезони. відпочинок в Україні та за кордоном» видається з 2007 року.
рекламно-інформаційний збірник виходить до осінніх та весняних міжнародних 

туристичних виставок та рекламує можливості відпочинку та оздоровлення в Україні. також 
в кожному номері подаються статті про цікаві тури за кордон. 

журнал розповсюджується на виставках в Україні, азербайджані, Молдові та Білорусі. 
наклад 10000 примірників
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magazine «Seasons. holiday in Ukraine and abroad» has been published since 2007.
Advertising and information collection is issued before the fall and spring international tourist 

exhibitions and promotes rest and recreation opportunities in Ukraine. Also in each issue of the 
magazine are published different articles about interesting tours abroad.

the magazine is distributed at exhibitions in Ukraine, Azerbaijan, moldova, and belarus. 
Circulation of 10,000 copies.

SEASONS
mAgAZinE

8, Teremkivska St., off. 44, 
03187, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 5266308
www.seasons.net.ua
www.seasons.in.ua
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СМАРТ ПЛЕНЕТ
тов

Венеціанський острів, 1, офіс 107
Київ, 02002, Україна, 
Тел./факс: +38 (044) 3949415
e-mail: sales@rooms-wizard.com 
www.smart-planet.com.ua/ 

У сучасному світі, одним з основних напрямків продажів є онлайн дистрибуція. жоден 
готель не може обійтися без технологій електронного просування послуг: глобальні системи 
бронювання, тисячі міжнародних інтернет порталів, власний сайт готелю, соцмережі і т.ін. 
технології є важливою складовою повсякденного життя кожної людини.

наша мета – надавати високотехнологічні рішення для просування готельних послуг, 
збільшення доходів готелів та оптимізації робочих процесів готельєрів. наша місія полягає 
в тому, щоб вивести технології в області дистрибуції готельних послуг на новий рівень.

Модуль бронювання Rooms Wizard успішно використовують вже понад 130 готелів в 
Україні. веб-сайт готелю – єдиний онлайн ресурс, який ви контролюєте повністю як з позиції 
ціноутворення, так і з позиції пропонованих послуг.

Менеджер каналів Yield Planet (Channel manager Yield Planet) – програмне забезпечення, 
яке передає інформацію про номерний фонд вашого готелю одночасно декільком каналам 
продажів.

зберігає всю інформацію в «синхронізації» між каналами і дозволяє одночасно 
оновлювати інформацію на каналах з єдиного кабінету.

він має більш 500 каналів, доступних для підключення. серед них усі зарубіжні otA, 
туроператори, а також у нас найбільш повний перелік з українських партнерів.
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in the modern world online distribution is one of the main way of sales.
no one hotel cannot manage without electronic promotion technologies: global reservation 

systems, thousands of international internet portals, the hotel’s own web-site, social networks, 
etc. 

technology is an important part of everyone’s daily life.
our goal is to provide high-tech solutions to promote hotel services, increase hotel revenue 

and optimize hoteliers’ work processes. our mission is to take technology in the distribution of 
hotel services to a new level.

Rooms Wizard booking engine is successfully used by more than 130 hotels in Ukraine. 
the hotel website is the only online resource that you fully control both from the point of view 
of pricing and from the point of view of the offered services.

Yield Planet Channel manager is software that distributes information about your hotel’s 
rooms to multiple sales channels simultaneously.

Stores all information in “synchronization” between channels and allows you to simultaneously 
update information on channels from a personal cabinet.

it has over 500 channels available for connection. 
Among them are all foreign otAs, tour operators, as well as most complete list of Ukrainian 

partners.

ExhIBITORS

SMART PLANET LLC

1, Venice Island, Office 107
Kyiv, 02002, Ukraine, 
Phone/fax: +38 (044) 3949415
e-mail: sales@rooms-wizard.com 
www.smart-planet.com.ua/
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Парк-готель «теремки» розташований в мальовничому і тихому місці, біля Бакотської 
затоки та руїн старовинного скельно- печерного монастиря. Унікальний мікроклімат цього краю 
і велич Дністра не залишать байдужим нікого, тим більше що для гостей комплексу створені 
максимально комфортні умови. так, на великий впорядкованій території вас чекають затишні 
котеджі для проживання, зони відпочинку та розваг, привітний персонал. гостям пропонують 
цілий комплекс послуг, наприклад:

- вечері в кафе на річці «Бриз на воді» або в затишному «Summer Day». насолоджуйтеся 
спілкуванням з близькими, пробуючи смачні страви української та європейської кухні під 
акомпанемент живої музики. Можлива оренда кафе або альтанок для проведення банкетів. 
також можна відвідати літню терасу, звідки відкривається прекрасний вид на річку Дністер, 
затоку і ліси.

- Проведення весіль, ювілеїв та дитячих днів народжень на базі комплексу. ваше свято 
назавжди залишиться в пам’яті яскравим днем, наповненим емоціями, а всі організаційні питання 
візьме на себе персонал готелю.

- організація активного відпочинку для дорослих і дітей. водні атракціони, тюбінг, прогулянки 
на велосипедах, пляжний волейбол — нудьгувати точно не доведеться. Пляж на території 
комплексу розчищено, встановлені лежаки і навіси, є душова, туалет, кафе-бар. 

- риболовля. Для рибалок створені відмінні умови для тихої риболовлі далеко від галасливих 
місць. Приїжджайте за трофейними екземплярами, а розташуватися можете прямо на березі в 
рибальських затишних будиночках.

- Дитяче дозвілля. Для малюків відкритий басейн з підігрівом і дитячий клуб, де діти 
перебувають під наглядом аніматора.

- відвідування міні-зоопарку. на території комплексу знаходиться невеликий зоопарк, який 
напевно сподобається і дорослим, і дітям.

- екскурсії, еко-тури, прогулянки на теплоході. Дізнайтеся більше про прекрасну Батока, 
відкрийте для себе красу древніх скель і степових ландшафтів. співробітники комплексу 
запропонують вам цікаві й насичені програми, що включають в себе знайомство з природними 
та архітектурними пам’ятками краю.

гості парк-готелю «теремки» можуть зупинитися в сучасних котеджах (санвузол в номері, 
гаряча вода цілодобово, опалення) або в рибальських будиночках, розташованих прямо на 
березі річки.

з кам’янця-Подільського до парку добиратися недовго, що робить його відмінним варіантом 
для відпочинку вихідного дня або проведення виїзних заходів. вибирайте і бронюйте відповідний 
номер і налаштуйтесь на відмінний відпочинок в комплексі «теремки».

ТЕРЕМКИ 
Парк-готеЛЬ

с. Колодіївка
Кам’янець-Подільський р-н, 32398, Україна
Тел.: +38 (067) 3942482;
 +38 (096) 8897815
e-mail: Park-hotel_Teremky@ukr.net
www.teremky.com.ua
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географічне положення: розташована на заході України, в межах лісостепової зони. Майже вся 
територія області зайнята Подільською височиною.

До найбільш привабливих річок туристичного спрямування (можна організовувати сплави на 
катамаранах) належать річки Дністер (довжина 216 км, ширина 60-150 м); золота Липа, серет, 
збруч. 

Природно-рекреаційний потенціал: Близько 200 тис. га ландшафтних територій області (15% 
загальної площі) мають рекреаційне значення. виділяють чотири основні рекреаційні регіони: 
кременецькі гори, Медобори, опілля та тернопільське Подністров’я. область має 421 територію та 
об’єкт природно-заповідного фонду, в тому числі державний природний заповідник “Медобори”, 89 
заказників, 308 пам’яток природи, 18 парків – пам’яток садового мистецтва, дендропарк у с. рай, 
закладений у 17 ст. 

карстові печери, які знаходяться на півдні області (більше 90), є унікальним витвором природи. 
найдовша печера називається  “оптимістична” (220 км). Єдиний в Україні підземний музей 
трипільської культури розміщується у печері “вертеба”. Печеру “кришталева” називають підземною 
перлиною Поділля. Достойною принадою області також є один з найдовших в Європі каньйонів 
– Дністровський (довжина 250 км) та найвищий на рівнинній території України Джуринський водоспад 
(до 17 м висотою). 

Мінеральні води та лікувальні грязі допоможуть покращити здоров’я на відомих кліматичних 
курортах у с. конопківка та гусятині.

історико-культурний потенціал: в області збереглося більше 4000 пам’яток історії, археології, 
містобудування та архітектури. край посідає друге місце в Україні за кількістю старовинних замків 
та оборонних споруд, тридцять з яких внесено до реєстру пам’яток. на території області діє два 
державних історико-архітектурних заповідники і національний заповідник “замки тернопілля”.

релігійний туризм на тернопільщині – це мільйони паломників різних конфесій з усього світу 
щороку, які прибувають в Почаївську свято-Успенську лавру, Марійський духовний комплекс у 
зарваниці, язловецький монастир ордену сестер непорочного зачаття.

терноПіЛЬЩина – це незаБУтній край святинЬ, Печер, заМків, канЬйонів, 
воДосПаДів, CаМоБУтніх нароДних траДицій та гостинних ЛЮДей. ви БУДете 
ПрагнУти віДвіДати його зновУ і зновУ.

ТЕРНОПІЛЛЯ ТУРИСТИЧНЕ
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geografical Location: Located in West of Ukraine. Within the bounds of forest – steppe zone. Almost all 
territory of the region lies on Podilya highland. the largest and the most attractive for tourists (can be used 
for rafting) are the rivers Dnister (216 km long, 60-150 m wide), Zolota Lypa, Strypa, Seret, and Zbruch. 

outdoor Recreation Potential: About 200 thousand hectares of the territorial landscapes (15% in 
general) are significant for recreation. there are four main recreation regions: the Cremenets mountains, 
the medobory mountains, opilya and ternopil Podnistrovya. there are 421 territories and national reserve 
fund sites in the region, including the national nature Reserve “medobory”, 89 wildlife reserves, 308 
natural objects, 18 parks, objects of gardening art craft, a dendro-park in Rahy village found in the17-th 
century. 

the carst caves are the unique creation of the nature of the southern part of ternopil region. there 
are over 90 caves on the territory of the region. the longest cave is called optimistic stretching over 200 
km. Crystal Cave (22 km long) is called the underground pearl of Podillla. the underground museum of 
trypilian culture, the only one in Ukraine can be visited in the cave Verteba. Worthy attractions are also 
the Dnistrean canyon, one of the longest in Europe and the highest on Ukrainian flat territory Jurinskyi 
Waterfall (up to 17 meter high). 

mineral waters springs and curative mud sources will help to improve the health at the wide-known 
climatic health resorts in Konopkivka village and husyatyn.

historic-cultural potential: overall number of national historical, archeological, town-planning, sculptural 
and architectural monuments in the region is 4000. the region possesses the second place in Ukraine 
in the quantity of ancient castles and fortifications, thirty of which are included into the register of the 
monuments. there are also two historical and Cultural Reserves –berezhany and Kremenets-Pochaiv 
and national Reserve “the Castles of ternopil Region”.

Religious tourism is millions of pilgrims of different confessions from all over the world every year 
arrivening to the Pochaiv Lavra (monastery), spiritual Christian center located in Zarvanytsya village and 
Yazlivets orden of the nuns.

tERnoPiL REgion iS An UnfoRgEttAbLE LAnD of RELiCS, CAVES, CAStLES, CAnYonS, 
WAtERfALLS oRiginAL nAtionAL tRADitionS AnD hoSPitAbLE PEoPLE. 

YoU WiLL LooK foRWARD to ViSit it AgAin AnD AgAin.

TERNOPIL REGION AS TOURIST LAND
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ТОРТІНО

Вул. Кн. Острозького, 45
м.Тернопіль, Україна, 46006
Тел.: +38 (096) 9053077
 +38 (050) 9053077
e-mail: tortino.tе@gmail.com

«тортіно» магазин, який пропонує:
- широкий асортимент кондитерської сировини: шоколадна (кондитерська) глазур, 

натуральний шоколад, суміші для випікання, дріжджі, вершки, какао, розпушувачі, какао-
масло, барвники, ароматизатори, топінги, сиропи, горіхи, згущувачі, наповнювачі, джеми, 
згущене молоко, ванілін, ванільний цукор, спеції, та багато іншого.

- широкий вибір кондитерських інструментів для роботи: форми для випічки(металеві 
силіконові, паперові), молди, коврики, флористика, підноси, підложки, серветки, формочки, 
мішки, насадки, плунжери, силіконові килимки, форми для роботи з шоколадом, качалки, 
вирубки для мастики, вирубки для пряників, посуд для фуршетів і т.п.

- a також прикраси для кондитерських виробів: посипки, вафельні пластини, мастика, гелі 
для декорування, цукровий декор, мереживо, топери, харчові олівці та багато іншого.

Магазин «тортіно» створений для професіоналів та любителів кондитерської справи.
P.S. зробимо життя солодким!
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«tortino» store that offers:
- a wide range of confectionery raw materials: chocolate (confectionery) glaze, natural 

chocolate, baking mixes, yeast, cream, cocoa, baking powder, cocoa butter, dyes, flavors, 
toppings, syrups, nuts, thickeners, fillers, jams, jams, jams, vanillin, vanilla sugar, spices, and 
more.

- a wide choice of confectionery tools for work: forms for baking (metal, silicone, paper), 
molds, rugs, floristics, trays, substrates, napkins, molds, bags, nozzles, plungers, silicone rugs, 
forms for work with chocolate, rocking chairs, cuttings for mastic, cuttings for gingerbread, 
dishes for buffets, etc.

- as well as decorations for confectionery: toppings, waffle plates, mastic, decorating gels, 
sugar decor, lace, toppers, food pencils and much more.

tortino store is designed for professionals and confectioners.
P.S. Let’s make life sweet!

TORTINO

Ostrothokogo street, 45
Ternopil, Ukraine, 46006
Phone: +38 (096) 9053077
 +38 (050) 9053077
e-mail: tortino.tе@gmail.com
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ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
«ЩоДня хМеЛЬницЬкий»

Ми – команда однодумців, що люблять своє місто і готові ділитися цим почуттям як із 
мешканцями, так і гостями хмельницького.

туристично-інформаційний центр – це місце, з якого варто починати знайомство з 
нашим містом. 

Ми пропонуємо:
- подорож «Машиною часу» крізь шість століть; 
- сезонні тури «Подорожуй з хмельницького»;
- екскурсії містом;
- аудіогіди;
- сувенірну продукцію;
- мапи історичного центру міста;
- мапи хмельницької області;
- безкоштовну інформацію про місто та його визначні пам’ятки;
- свіжу афішу з актуальними заходами.
Мандруйте Україною – подорожуйте з хмельницького! 

вул.Гагаріна 3
Україна, 29000, Хмельницький
Тел: +38 (0382) 777110,
e-mail: khmelcityagency@gmail.com 
http://invest.khm.gov.ua/ 
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We are a team of like-minded people who love their city and are ready to share this feeling 
with  residents and guests of Khmelnytskyi.

the tourist information center of Khmelnytskyi is a place where you should start getting 
acquainted with our city.

We offer:
- a journey through six centuries of the city’s history in «time machine»
- seasonal tours «travel from Khmelnytskyi»;
- city tours;
- audio guides;
- souvenirs;
- maps of the historic city center;
- maps of Khmelnytskyi region;
- free information about the city and its attractions
- fresh poster with current events of the city.
travel around Ukraine – travel from Khmelnytskyi!

TOURIST INFORMATION CENTER OF KhMELNYTSKYI
«DAiLY KhmELnYtSKYi»

Gagarina Street 3
Ukraine, 29000, Khmelnytskyi
Phone: +38 (0382) 777110,
e-mail: khmelcityagency@gmail.com
http://invest.khm.gov.ua/
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО  
ТА ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Грушевського, 21,
м. Івано-Франківськ, 76004, Україна
Тел.: +38 (0342) 552065, 551842    
Факс: +38 (0342) 552065     
e-mail: uzzt@mvk.if.ua       
www.mvk.if.ua

івано-франківськ є унікальною привабливою туристичною дестинацією з яскраво 
вираженими туристичними принадами. це місто з унікальною багатовіковою історією, 
давніми традиціями, насиченим яскравим мистецьким життям і високим рівнем освіти, науки 
і загальної культури населення. це місто комфорту і контрастів, муралів і давніх будівель, 
місто новобудов і неймовірно красивих вуличок. Місто затишних кав’ярень та ресторацій, 
які пропонують смаколики у найкращих галицьких кулінарних традиціях. туристичною 
родзинкою для туристів є архітектурний комплекс Палацу Потоцьких, територія якого 
стала одним із місць проведення найрізноманітніших мистецьких акцій. також цікавими 
принадами міста для туристів є історичні об’єкти сакральної архітектура, кам’яниці відомих 
історичних постатей, фортечна галерея «Бастіон», площа ринок та ін.  Багатою є музейна 
скарбниця івано-франківська. Місто є центром для організації туристичних й екскурсійних 
мандрівок в карпати, до гірськолижних курортів та інших привабливих туристичних місць 
у регіоні. цьому сприяє гарний стан доріг, добре розвинута готельна інфраструктура. До 
послуг відвідувачів міста туристично-інвестиційний центр у приміщенні міської ратуші. в 
центрі туристи можуть отримати інформаційну довідку, буклети, карти, аудіо гіди кількома 
мовами, з якими можна здійснити екскурсію містом. 

Для комфорту туристів у місті доступні мобільні додатки для смартфонів і планшетів 
«івано-франківськ для туристів», «відвідай івано-франківськ» та створено туристичний 
маршрут «Місто зірка». туристичний сайт івано-франківська https://iftravel.com.ua/ 
дозволяє самостійно ознайомитись з історією міста, замовити екскурсовода чи самостійно 
прокладати маршрути, містить фото та описи пам’яток, важливі номери телефонів, заклади 
розміщення та харчування, культурні центри, лікарні, банки тощо.               

івано-франківськ відомий як місто, в якому постійно відбуваються цікаві події, фестивалі, 
мистецькі акції, які щорічно відвідує понад 500 тисяч мешканців та гостей міста. найвідоміші 
з яких різдвяний фестиваль «коляда на Майзлях», «свято ковалів», ярмарки-фестивалі 
«Меди Прикарпаття», «винограду та вина», «свято хліба та сиру», ремісничий ярмарок 
«Прикарпатський вернісаж».
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ivano-frankivsk is a unique and attractive tourist destination with pronounced tourist 
attractions. it is a city with centuries-old history, ancient traditions, rich artistic life and a high level 
of education, science and general culture of the population. it is a city of comfort and contrasts, 
murals and ancient structures, a city of new buildings and incredibly beautiful streets. A city 
of cozy cafes and restaurants that offer delicacies in the best galician culinary traditions. the 
architectural complex of the Potocki Palace belongs to the most attractive tourist attractions 
of the city, the territory of which has become one of the venues for various art events. other 
interesting tourist attractions of the city are the historical objects of sacred architecture, houses of 
famous historical figures, the fortress gallery «bastion», Rynok Square and others. the museum 
treasury of ivano-frankivsk is rich as well. the city is the center of tourist and excursion trips 
to the Carpathians, to ski resorts and other attractive tourist destinations in the region. this is 
facilitated by the good condition of roads, well-developed hotel infrastructure.

for visitors’ services, there is the tourist and investment Center at the premise of the City hall. 
here they can get useful information, brochures, maps, and audio guides in several languages, 
which can assist during the city walking tour. 

for the convenience of tourists there are available mobile applications for smartphones and 
tablets, among them – «ivano-frankivsk for tourists», «Visit ivano-frankivsk» and tourist route 
«Star City». tourist site of ivano-frankivsk https://iftravel.com.ua/ allows you to get acquainted 
with the history of the city, order a guide or plan an individual excursion, contains photos and 
descriptions of attractions, important phone numbers, lists of accommodation and catering 
facilities, cultural centers, hospitals, banks, etc.

ivano-frankivsk is known as the city of interesting events, festivals, art happenings, which are 
annually visited by more than 500 thousand residents and guests of the city. the most popular 
among them are the Christmas festival «Koliada na maizliakh», «blacksmiths festival», fairs 
«medy Prykarpattia», «grapes and Wine festival», «bread and Cheese festival», and craft 
fair «Precarpathian Vernissage».

           
           

INTERNATIONAL RELATIONS, TOURISM AND CITY 
PROMOTION DIVISION, ECONOMIC DEVELOPMENT  
AND INTEGRATION DEPARTMENT OF ExECUTIVE 
COMMITTEE OF IVANO-FRANKIVSK CITY COUNCIL

21, Hrushevskyi Str.,       
76004, Ivano-Frankivsk, Ukraine 
Phone: +38 (0342) 552065, 551842    
Fax: +38 (0342) 552065     
e-mail: uzzt@mvk.if.ua       
www.mvk.if.ua
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УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Адміральська, 20
м. Миколаїв, 54001, Україна
Тел.: +38 (0512) 372332
e-mail: tourism@mk.gov.ua

Управління забезпечує розвиток туристично-рекреаційної сфери Миколаївської області, 
популяризацію її рекреаційно-туристичних територій та комплексів, об’єктів історико-
культурної спадщини та природно-заповідного фонду. в рамках державно-приватного 
партнерства сприяє підтримці підприємницької діяльності в сфері туризму та створенню 
сприятливого інвестиційного клімату в області.
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the office provides development of tourism and recreational sphere of mykolayiv Region, 
promotion of its recreational and tourism territories and complexes, historical and cultural 
heritage sites, nature reserve fund. Under public-private partnership, the office also facilitates 
entrepreneurship in the sphere of tourism and development of a favorable investment climate 
in the region.

OFFICE OF YOUTh AND SPORT, MYKOLAIV REGIONAL  
STATE ADMINISTRATION

20, Admiralska Str.  
Mykolaiv, Ukraine, 54001
Phone/fax: + 38 (0512) 372332
e-mail: tourism@mk.gov.ua
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УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ДЕПАРТАМЕНТУ РОЗВИТКУ 
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

пл. Ринок, 1
м. Львів, Україна, 79006
Тел./факс: +38 (032) 2975753
e-mail: tourism@lvivcity.gov.ua
www.lviv.travel

сфера діяльності: туризм, рекреація, відпочинок, культурні події, розвиток туристичної 
інфраструктури, популяризація Львова в межах України та за кордоном, здійснення 
інформаційної, промоційної діяльності, створення умов для розвитку туризму, сприяння 
міжнародному співробітництву з питань туризму.
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municipal regulation of city tourism development, cultural events, development of tourism 
infrastructure, promotion of Lviv in Ukraine and abroad, municipal regulation of city tourism 
development,city tourism marketing activities, marketing research and statistics, international 
cooperation in tourism.

 

TOURISM OFFICE DEVELOPMENT DEPARTMENT LVIV CITY 
COUNCIL

1 Rynok Sq.,
Lviv 79006, Ukraine
Phone/fax: +38 (032) 2975753
e-mail: tourism@lvivcity.gov.ua
www.lviv.travel
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ХОРЕКА ПРОФІ
ПП

провулок Радищева 3, оф. 114
м. Київ, 03124, Україна
Тел.: +38 (095) 0444172
 +38 (050) 9189577
 +38 (044) 3550684
e-mail: ecogrill@horecaprofi.com
www.horecaprofi.com
https://ecogrill.com.ua

Професійне технологічне обладнання для об’єктів громадського харчування, готелів, 
пралень, пекарень та кейтерингових компаній. Представляємо на ринку Україні такі світові 
бренди виробників обладнання, як:

Ecogrill, сербія – професійні електричні вапо грилі;
maturmeat, італія – камери та шафи для сухої витримки м’яса;
Stagionello, італія – камери та шафи для виробництва сиров’ялених м’ясних виробів;
Primeat, італія – шафи для сухої витримки та тривалого зберігання м’яса;
noaw, італія – професійні слайсери;
сoreco, іспанія – професійне технологічне холодильне обладнання;
mareno, італія – професійне кухонне технологічне обладнання;
belshaw Adamatic, сШа – пончикові апарати, хлібопекарське обладнання;
Dynamic, франція  – професійні міксери, блендери, гомогенізатори;
Zummo, іспания – професійні автоматичні соковитискачі для цитрусових;
broaster, сШа – фритюрниці під тиском.
та інші.
Поставка різноманітного обладнання та інших товарів сегменту хорека під 

замовлення.
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Professional technological equipment for catering facilities, hotels, laundries, bakeries and 
catering companies. We represent on the market of Ukraine such world brands of equipment 
manufacturers as:

Ecogrill, Serbia – professional electric vapo grills;
maturmeat, italy – chambers and cabinets for dry aged meat;
Stagionello, italy – cameras and cabinets for the production of raw meat products;
Primeat, italy – cabinets for dry aging and long term storage of meat;
noaw, italy – professional slicers;
Coreco, Spain – professional refrigeration equipment;
mareno, italy – professional kitchen equipment;
belshaw Adamatic, USA – donut machines, bakery equipment;
Dynamic, france – professional mixers, blenders, homogenizers;
Zummo, Spain – professional automatic citrus juicers;
broaster, USA – pressure fryers.
And other.
Supply of various equipment and other goods of the hoReCa segment on order.

hORECA PROFI
Pс

lane Radishcheva 3, of. 114
Kyiv, 03124, Ukraine
Phone: +38 (095) 0444172
 +38 (050) 9189577
 +38 (044) 3550684
Email: ecogrill@horecaprofi.com
www.horecaprofi.com
https://ecogrill.com.ua
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ЧОРНОБИЛЬ ЕКСКЛЮЗИВ ТУРС

ЮКРЕЙН ЕКСКЛЮЗИВ ТУРС

вул.Шулявська, буд.5,  
04116, м.Київ
Тел.:  +38 (066) 2641986 
 +38 (099) 2747481 
 +38 (099) 2747482
e-mail: info@ch-e-t.com
           info@exclusive-travel.info
https://chernobyl-exclusive-tours.com/

чорнобильська зона відчуження є особливим місцем з трагічною історією, яке має 
побачити кожна людина, і ви маєте нагоду зробити це разом з нами. 

Chernobyl Exclusive tours – туристичний оператор з яким ви побачите найзахоплююче 
місце на планеті. Ми показали чорнобильську зону відчуження понад 20 тисячам людей 
з 70 країн світу. 

команда наших професійних гідів розробила найексклюзивніші маршрути для кожного 
з видів екскурсій, які є абсолютно безпечними та легальними для відвідування.

Ukraine Exclusive tours – український маркет плейс туристичних послуг, покликаний 
спростити пошук бажаних турів та екскурсій Україною. Будь-який оператор чи агент може 
розмістити свій унікальний туристичний продукт на нашому ресурсі та бути впевненим, 
що це найкраще рішення для розвитку.



85 Львів • Галицькі Експозиції • 2020 • Galician Exposition • Lvіv

46

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

ШЕМ
ПП

вул. Конюшинна, 10, 
м. Львів,  Україна, 79040
Тел.: +38 (068) 2325607
e-mail: shem10@ukr.net
www.shem.lvivmarket.net
www.shemline.com

ПП «Шем» заснована у 2005 році  і стрімко розвивається в галузі легкої 
промисловості. 

У 2016 році ми вийшли на ринок сШа. основною нашою ідеєю є якісні красиві і доступні 
товари. Ми виготовляємо постільну білизну, скатертини, наматрацники, ковдри та подушки 
з різним наповненням.
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PE «Shem» was founded in 2005 and is developing rapidly in the light industry. in 2016, we 
entered the US market.

our main idea is quality beautiful and affordable goods. We manufacture bed linen, 
tablecloths, mattresses, blankets and pillows with different fillings.

ShEM
PE

10 Konyushynna Street, 
Lviv, Ukraine, 79040
Phone: +38 (068) 2325607
e-mail: : shem10@ukr.net 
www.shem.lvivmarket.net
www.shemline.com
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компоновка і верстка каталогу — Прат «гал-ексПо»®

Передрук інформації можливий виключно за згодою ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

 Всі авторські права належать ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

 Прат «гал-ексПо»® надає послуги з розміщення реклами в усіх зМі, прорекламованих 
в цьому каталозі. з приводу замовлення реклами звертатися до відділу реклами  
Прат «гал-ексПо»®, тел.: (032) 2949114

 відповідальність за вірогідність інформації в каталозі несуть фірми-експоненти.

 Будь-які вимоги до Прат «гал-ексПо»® та видавця щодо відповідальності та покриття 
моральних чи матеріальних збитків, завданих в результаті помилково, невірно чи з недогляду 
внесених даних, відсутності перекладу спеціальних термінів у випадку ненадання оригіналу 
текстів англійською мовою, виключаються.
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