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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:
АРЕНА ЛЬВІВ, вул. Стрийська, 199

ОРГАНІЗАТОР ФОРУМУ: 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® 

(Україна, м. Львів)

ЗА СПРИЯННЯ: 
Державне агентство розвитку туризму 

України

Львівської обласної державної  адміністрації 
Львівської обласної ради

Львівської  міської ради

ЛкП «Львівське конференц-бюро»

Генеральний телепартнер:

FORUM ORGANISER: 
JSC  «Gal-Expo»® 

(Ukraine, Lviv)

AT ASSISTANCE OF: 
Ukraine State Agency for Tourism 
Development

Lviv  Regional State Administration 
Lviv Region Council

Lviv City Council

Lviv Convention Bureau

General TV partner:

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: 
ARENA LVIV, 199, Stryska St. 
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ПРОГРАМА РОБОТИ

19 ЖОВТНЯ
11:00   Офіційне відкриття. Брифінг для преси.
   Початок роботи ХХii Міжнародної виставки «турексПо»,  xV спеціалізованої  
   виставки «Готельний та ресторанний бізнес»
12:00 – 17:00 Панельна дискусія «Туризм 21-22. Нові тренди та можливості!»

За участю Державного Агентства Розвитку Туризму України, органів державної 
влади та головних фахівців туристичної галузі України
Місце проведення: Медіацентр Арени Львів
За окремою програмою 
Реєстрація за посиланням – https://forms.gle/VppY6rPCyftpxGPW8 

12:00 – 13:00 Семінар-презентація «SkyUp – більше ніж лоукост!»
Кирило Федоровський, регіональний менеджер SkyUp Airlines
Місце проведення: Конференц-зал «PREMIUM SKY BOX»

13:00 – 14:00 Презентація «Гори? Море? Пустеля? Скелі? Плануй тут: wownature. 
   in.ua»
   національні парки та заповідники України на одному інформаційному  
   ресурсі.

Світлана Крижанівська-Блінова, експертка з комунікацій , контент-менеджерка 
сайту wownature.in.ua
Місце проведення: Конференц-зал «PREMIUM SKY BOX»

13:00 – 15:00 Презентація нових туристичних продуктів «Туристичні магніти  
   України»: 
   Культурно-туристичний маршрут «Гастромандрівка слідами українських  
   літераторів» (Івано-Франківщина), Аквапарк «Карпатія»(м. Мукачево),  
   Коблево, Олешківські піски,  «Потоки Хауз СПА Отель» (м. Кременчук),  
   Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Полтавщина, Презентація- 
   дегустація  «Крафтовий туризм докотився до України» (Туристичний  
   кластер Соляна  дорога, м. Нова Каховка)
   (тривалість презентації до 15 хв.)

Місце проведення: Малий конференц-зал 
14:00 – 15:00 Презентація «Єднає нас Буг – утворення двох транскордонних  
   байдаркових туристичних маршрутів»
   p. Wojciech Borzym, бурмістр, Gmina Drohiczyn,  Польща

Андрій Порицький, голова Червоноградської районної ради
Місце проведення: Конференц-зал «PREMIUM SKY BOX»
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ПРОГРАМА РОБОТИ

14:30 – 15:00 Дегустація – знайомство із продукцією Карпатського регіону –  
   ТМ «Смак Українських Карпат»

Галина Батюсь, виконавчий директор ГС «Карпатський смак»
За окремими запрошеннями

14:30 – 15:00 Екскурсія Ареною Львів «Stadium-Tour by Viktor Cherkashyn»
Віктор Черкашин, гід-екскурсовод
Місце проведення: Локація Арени Львів

15:00 – 16:00 Презентація «Місто Жешув – Ваша ідея на Сіті-Брейк!»
   p. Kamil Czyż, заст. директора відділу Промоції і Міжнародної співпраці  
   Мерії міста Жешува, Польща

Місце проведення: Конференц-зал «PREMIUM SKY BOX»
15:00 – 16:00 Презентація « Ключові рішення збільшення рентабельності в сучасних  
   готелях та ресторанах: енергозбереження, контроль персоналу  
   та доходів»

Віталій Сторожук, директор групи компаній  «Майтек», м. Вінниця
Місце проведення: Малий конференц-зал 

15:00 – 16:00 Презентація нового музею. Музей січкарні, найбільша збірка  
   старовинних січкарень в Україні. Доторкнись до історії, майстер-клас  
   по роботі механізмів с/г 18-19 ст.

Микола Павлишин, директор музею «Музей січкарні»
Місце проведення: Відкритий майданчик Арени Львів

16:00 – 18.00 Семінар «ОМБІЗ Формула – ефективний метод просування он-лайн  
   для бізнесів та інших організацій у сфері гостинності». Як з’ясувати  
   чого саме хочуть клієнти і надати (продати) це їм ефективним  
   способом. Аналіз,  Платформа, Аудиторія,  Монетизація,  
   Масштабування

Орест Зуб, онлайн-підприємець, блогер, мандрівник, письменник
Місце проведення: Малий конференц-зал 
Квитки та реєстрація за посиланням –  https://2event.com/ru/events/1864489#/

16:00 – 17:00 Презентація нового туристично-індустріального маршруту «Слідами  
   легендарної вузькоколійки Верхнє Синьовидне – Мальмансталь»

Ярослав Баран, контент-менеджер karpatytur.info
Місце проведення: Конференц-зал «PREMIUM SKY BOX»

17:00 – 18:00 Робоча зустріч «Готельна галузь України: порядок денний на 2022»
Олексій Волошин, віце-президент Асоціації готелів та курортів України (UHRA)
Місце проведення: Конференц-зал «PREMIUM SKY BOX»
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ПРОГРАМА РОБОТИ

20 ЖОВТНЯ
10:00 – 18:00 Четвертий форум Центрів Туристичної Інформації: Відродження  
   чи нова реальність?

Організатор: ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львова» 
Місце проведення: Конференц-зал «PREMIUM SKY BOX»
Учасники: міста та регіони України
За окремою програмою
Квитки та реєстрація за посиланням – https://2event.com/events/1864626#/

10:30 – 18:00 6-ий Львівський Форум готелярів і рестораторів «2021-2022: Еволюція  
   Індустрії Гостинності!» Які висновки треба зробити в 2021.  
   І що планувати на 2022?»  

Організатор: «Bee SMART. Точка злету!»  
За підтримки: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»
Місце проведення: Медіацентр Арени Львів 
За окремою програмою
Квитки та реєстрація за посиланням – https://2event.com/events/1864462#/ 

11:30 – 12:00 Презентація проєкту «Via Regia Ukraine – культурний та туристичний   
   маршрут  Ради Європи в Україні»

Микола  Мандзюк,  менеджер проєкту, зав. відділом туризму,   
Андрій Герасимчук, операційний менеджер проєкту, фахівець відділу туризму  
Заповідника  м. Дубно, Рівненська обл.
Місце проведення: Малий конференц-зал

12:00 – 13:00 Презентація «Запуск культурно-пізнавального маршруту Camino  
   Podolico – Подільський шлях Святого Якова»

Олександр Вешелені, директор департаменту маркетингу  міста та туризму 
Вінницької міської ради
Місце проведення: Малий конференц-зал

13:00 – 15:00 Презентація нових туристичних продуктів «Туристичні магніти  
   України»: 
   «Озеро Синевір та культурні маршрути» (Закарпаття), Буковина,  
   Тернопільщина, Житомирщина, Рахівщина, Кіровоградщина,  
   Вінничина, Закарпаття, Волинь, м. Луцьк 
   (тривалість презентації до 15 хв.). 

Місце проведення: Малий конференц-зал



5 Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

ПРОГРАМА РОБОТИ

14:30 – 15.00 Екскурсія Ареною Львів «Stadium-Tour by Viktor Cherkashyn»
Віктор Черкашин, гід-екскурсовод
Місце проведення: Локація Арени Львів

15:00 – 15.30 Презентація «Від мрії до реальності: успішний молодий львів`янин 
Юрій Танчин – підприємець, журналіст та авіафотограф»
Місце проведення: Малий конференц-зал

15:30 – 16.30 Презентація «Англомовний відпочинок для дітей»
Олеся Ніколаєвич, засновниця Smart просторів Бояр, Boyar Camp, освітньої  
кав`ярні Smart cup та співзасновниця приватної школи ЗД
Місце проведення: Малий конференц-зал

21 ЖОВТНЯ
08:00 – 20:30 Рекламний тур «Гарбузовий рай та інші родзинки Львівщини»
   Новинка від Туроператора «Відвідай», м. Львів. Захоплююча мандрівка  
   та майстер-клас про організацію турів маловідомими місцями  
   України.

Програма туру за посиланням –  
http://www.galexpo.com.ua/turexpo/documents/2021/garbuzovyi-rai.pdf 
Реєстрація за посиланням – https://forms.gle/Nf1XT1bvRG9FxzQL6 

15:00   Завершення роботи Форуму
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ВИСТАВКИ «ГОТЕЛь.....»
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BEE SMART точка зЛетУ! – ефективні іДеї ДЛя hoRECA і тУризМУ  
 консаЛтинГ. стратеГія. навчання. ........................................................ 62 ......10
ChEF WORKS UKRAINE тзов  «фартУХ» ........................................................ 56 ......12
ENAGIC INTERNATIONAL – УКРАЇНА ................................................................. 53 ......14
ExPERT SOLUTION коМПанія ........................................................................... 31 ......15
hORECA SChOOL ШкоЛа ГостинноГо сервісУ У ЛЬвові.................................16
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VOVA коМПанія Професійні ПроДУкти hoRECа ..................................... 33 ......25
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ЗАХІДНА ЛІФТОВА КОРПОРАЦІЯ «ГРУП» ПП .................................................. 52 ......36
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КРЕО СІНЕРЖІ  тов  ПіД тМ «intboARD» є офіційниМ 
 ПреДставникоМ в Україні оДнієї з такиХ теХноЛоГій –  
 інтерактивне обЛаДнання ...................................................................... 24 ......39
ЛАСУН ресторанний ПортаЛ ....................................................................................41
МАЙТЕК МіЖнароДне виробниче ПіДПриєМство ................................. 23 ......43
СІД-КОНСАЛТИНГ ГРУП  консаЛтинГова коМПанія ..........................................45
ФРОП тов ................................................................................................................ 26 ......47
ХОТЕЛ СОЛЮШИН ПостачаЛЬник ПрофесійноГо ГотеЛЬноГо 
  текстиЛю на ринкУ України .................................................................... 12 ......49
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40

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

4hOTEL

вул. Стрийська, 218,                                                      
м. Дрогобич,  Україна, 82100
Тел.: +38 067 2441111 
 0 800 330 220 (free of charge in Ukraine)

4hotel спеціалізується на постачанні  готелів обладнанням , готельною косметикою та 
розхідними матеріалами . офіційний дистриютор готельного обладнання JVD (франція), 
власна торгова марка 4hotel. виготовлення брендованої продукції для готелів.

15 років на ринку, понад 10 тисяч клієнтів в Україні та за кордоном.
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40

ExhIBITORS

4hotel specializes in the supply hotels with equipment, hotel cosmetics and amenities . 
official distributor of JVD hotel equipment (france), own 4hotel brand. Production of branded 
products for hotels.

15 years on the market, more than 10,000 customers in Ukraine and abroad.

4hOTEL

218, Stryiska Str
Drohobych , Ukraine, 82100
Phone: +38 067 2441111 
 0 800 330 220 (free of charge in Ukraine)
e-maik: sales@4hotel.com.ua
www.4hotel.com.ua
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62

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

BEE SMART
точка зЛетУ! – ефективні іДеї  
ДЛя hoRECA і тУризМУ 
консаЛтинГ. стратеГія. 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.
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ExhIBITORS

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.

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 ,Украіна ,79071
Тел.: +38 098 6883789
e-mail: viktoriya@dzyamulich.com

Chef works® – один з визнаних світових 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.

56

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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56

ExhIBITORS

ChEF WORKS UKRAINE 
«fARtUh» tm

Shсhyrecz`ka Str., 36 
Lviv, Ukraina, 79071
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 
highly  – 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 conque red 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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Enagic international — єдина компанія в світі в сфері фільтрації та іонізування води, яка 
має власне виробництво комплектного обладнання (а не просто комплектуючих частин) 
в японії та процес контролю якості, сертифікований iSo. всі працівники виробництва 
повинні володіти високим рівнем технічних знань та майстерності протягом усього процесу, 
включаючи розробку, виробництво, постачання та обслуговування. кожний прилад 
збирається на одному заводі вручну під ретельним наглядом спеціалістів.

компанія існує на ринку вже понад 40 років і з кожним роком відкриває все більше 
своїх офіційних представництв по світу. на сьогодні має 37 офіційних представництв в 
22 країнах.

Enagic Corporation вірить в розширення прав і можливостей людей за допомогою 
системи маркетингу прямих продажів. наші незалежні дистриб’ютори з радістю розкажуть 
про користь канген води®, а також про наші бізнес можливості. наша схема співпраці 
настільки унікальна, що має власний патент на ринку.

Ми живемо в сім’ї, яка підтримує один одного для досягнення загального успіху. іноді ми 
називаємо наші бізнес-можливості «особистісним зростанням з супроводжуючим планом 
компенсації», тому що ми хочемо, щоб наша команда росла як у фінансовому відношенні, 
так і особистісному.

Ми запрошуємо до співпраці підприємців, особливо дієтологів, тренерів, рестораторів та 
косметологів. якщо вам цікаво дізнатися більше про підприємницьку діяльність в компанії 
— напишіть нам і ми розкажемо вам детальніше про бізнес з енаджік.

ENAGIC INTERNATIONAL — УКРАЇНА

Тел: +38 067 7562190
e-mail: waterandbeauty@gmail.com

53
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компанія Expert Solution протягом 16 років займається автоматизацією бізнес-процесів 
в сфері hoReCa. більше тисячі готелів, ресторанів, заміських комплексів користуються 
іт-продуктами компанії, включаючи найбільші національні мережі.

Програмні та апаратні рішення дозволяють збільшити прибуток, структурувати та 
поліпшити бізнес-процеси, знизити негативний людський фактор.

окрім систем автоматизації компанія пропонує широкий вибір додаткових обладнань: 
електронні сейфи та замки, міні-бари, монітори та термінали. Expert Solution є офіційним 
представником всесвітньо відомої компанії Assa Abloy Global Solutions.

також одним з ключових факторів розвитку готельно-ресторанного бізнесу є постійне 
навчання та удосконалення знань персоналу, яке ми також пропонуємо. Усі вищезгадані 
продукти ми не тільки впроваджуємо, а й надаємо сервісну підтримку та обслуговування, 
завдяки наявності офісів в основних регіонах України та розвиненій системі регіональних 
представників.

компанія гарантує швидку та якісну розробку проектів будь-якої складності, а також їх 
успішне впровадження та роботу.

ExPERT SOLUTION
коМПанія

вул. Ярославська, 39г
Тел.: +38 044 5370168
 +38 097 5370168
sales@expertsolutuin.com.ua
expertsolution.com.ua
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в максимально короткий термін Школа допоможе вашому персоналу: менеджерам, 
барменам, баристам чи сомельє, освоїти майстерність у своїй справі та стати справжніми 
висококваліфікованими фахівцями. 

«hoReCa school» пропонує:
Послуги ресторанного консалтингу;
курс менеджера ресторану;
курси для барменів;
тренінги з продаж та сервісу для офіціантів;
Послугу «таємний гість».
ваш ресторан приносить прибуток, гості задоволені, команда вмотивована. ось секрет 

успішних закладів. Ми знаємо як досягти такого рівня розвитку, та підтримувати його.
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 ГостинноГо сервісУ У ЛЬвові

Пекарська 51/5, 
Львів, 79000, Львів, Україна
Тел.: +38 096 1678352
e-mail: info@horecaschool.com.ua
https://horecaschool.com.ua/
Instagram: horeca_school.lviv
Facebook: Школа Професійної Підготовки – Horeca school 
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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
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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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Представляємо вашій увазі гобеленовий домашній текстиль найвищої якості.
наша гобеленова продукція відрізняється незмінною якістю та довговічністю, вона не 

вимагає особливого догляду.
Щороку наші дизайнери пропонують клієнтам десятки нових унікальних узорів та 

забарвлень.
ви будете приємно вражені красою та якістю цих гобеленових скатертин, доріжок, 

серветок і наволочок, адже вони в реальності виглядають краще, аніж на фотографіях.
наші вишукані гобеленові вироби принесуть у ваші домівки атмосферу свята і 

затишку.
вас вітає текстильна фірма «Limaso»
часом і чудовий класичний англійський стиль потребує змін та вдосконалення, чи не 

так? саме тому ми пропонуємо вам звернути свою увагу на нашу продукцію. 
-  скатертини, серветки, наперони і інші вироби із якісного іспанського гобелену;
-  вироби з бавовни, поліестеру та суміші складу тканини;
-  вишивка власного виробництва на різних типах тканини. У нас є одна з найбільших 

в Україні вишивальних машинок (поле можливої вишивки 8,5х1,45м.)
-  також ми займаємося оформленням віконного декору, а саме: штори, гардини, тюль 

і т.д.)
текстильна фірма Limaso на ринку з 2010-го року і вже встигли попрацювати із такими 

закладами, як: «Панська гора», «Голодний Микола», «Шервуд», «Парк», що в парку 
культури,  ресторація «бачевських», ресторан «Грушевський», «nobilis hotel», «Allureinn» 
м. чернівці, «У фонтана» м. ізмаїл та інші. 

LIMASO
текстиЛЬна фірМа

Тел: +38 067 3845452
e-mail: info@limaso.com.ua
http://limaso-shop.com/
Інстаграм: @Limaso.eu
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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, онлайн системи контролю доступу для готелів та апартаментів без рецепції, хмарне 
По для готелів, мобільні додатки для гостей та персоналу, 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!

OMNITEC SYSTEMS LLC 
коМПанія

вул. К. Малевича 15, оф. 517 
м. Київ, 03160, Україна 
Тел.: +38 050 3877679
 +38 093 6788454
e-mail:  info.ua@omnitec.es
www.omnitec-systems.com.ua
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«RE: mAkE. сервіс» :
реновація житла та комерційних приміщень
редизайн та фарбування меблів
Проведення тематичних майстер-класів
Продаж унікальних предметів інтер’єру
васту – дизайн (розумне архітектурне планування та дизайн простору) 
так, ми молоді та маємо досвід! 
те, що ми робимо  допоможе оптимізувати капіталовкладення в оновлення простору,  

зберегти сімейні цінності та історію для наступних поколінь та забезпечить екологічне 
споживання наявних ресурсів. 

наше прагнення –  розвинути культуру розумного споживання предметів інтер’єру. 
об’єднати творчих людей навколо ідеї надання другого життя речам задля збереження 
нашої планети.

RE:MAKE. СЕРВІС

Тел.: +38 073 6061272 Олександра
Тел.: +38 067 3130511 Юлія
re.make_service
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з Surge Social ваш wi fi буде працювати на вас!
автоматизований збір контактів та аудиторій для таргетингу, вбудовані SmS та email 

сервіси, всілякі інтеграції, гнучке налаштування та багато іншого. 
Детальніше на сайті  https://surge-social.com/ua/
Ми повертаємо ваших гостей знову і знову!
спробуйте зараз! Дзвоніть чи пишіть на будь які месенджери +38(095)4257147

SURGE SOCIAL

Тел.: +38 099 4257147 
https://surge-social.com/ua/
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VERONA
саЛон Штор  

м. Івано-Франківськ
вул. Володимира Великого, 13
Тел.: +38 099 6111141,
 +38 068 2452009    
e-mail: Olga0110200@gmail.com

салон штор «Verona» – це текстильні рішення для ресторанів,  готелів, бізнес-центрів 
та приватних будинків.

 Дизайн та пошиття штор
 Покривала
 Подушки
 Професіоналізм та досвід працівників забезпечує якісне виконання на кожному етапі 

виробництва від пошиття до кінцевого результату.
 компанія веде співпрацю з міжнародними виробниками, що дає можливість пропонувати 

найактуальніший матеріал. Verona – це гарантія високої якості.
 Працює із завданнями будь-якої складності та пропонує комплексні рішення для своїх 

замовників.
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Verona curtain showroom  – textile solutions for restaurants, hotels, business-centers and 
private properties. Proposes such directions as:

Curtain design and sewing  
blankets
Pillows
the professional approach and qualifications of the employees provide high-quality 

manufacturing on every stage from sewing till release.
Company collaborates with international manufacturers, which provide the opportunity to 

get the newest materials. Verona guarantees high quality.
working with different difficulty tasks, untreasures complex solutions for the customers.  

VERONA
CURtAin ShowRoom   

Ivano-Frankivsk
13, Volodymyra Velykoho, Str.
Phone: +38 099 6111141,
 +38 068 2452009                         
e-mail: Olga0110200@gmail.com
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VOVA
коМПанія  
Професійні ПроДУкти hoRECа

вул. Столичне шосе, 100
м. Київ, Україна
Тел.: +38 050 7257945
 +38 095 7132162 
e-mail: g.gorban@vova.ua

комплексний постачальник продукції для сегмента hoRECA, що розвиває сервісну 
модель побудови бізнесу.

найдинамічніший дистриб’ютор в сегменті.
Лідер ринку в категоріях заморожених продуктів.
розробник професійних продуктів для hoRECA.
наші переваги:
- технологія холодового ланцюга, використовуємо двозонні автомобілі (+ 5°с -18°с);
- Діюча система контролю якості і безпеки харчових продуктів;
- асортимент, який покриває до 65% потреб ресторану;
- складське приміщення класу «а»;
- сертифікована продукція від офіційних виробників;
- зручне замовлення на сайті або за телефоном.
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Comprehensive product supplier for the hoRECA segment, developing a service model of 
built business. 

the fastest growing distributor in the segment. 
the market leader in the category of frozen products.
Professional product developer for hoRECA.
our advantages:
- Cold chain technology we use two-zone cars (+ 5°с -18°с);
- Current system of quality control and food safety;
- Assortment covering up to 65% of the restaurant needs;
- Class A warehouse;
- Certified products from official manufacturers and importers;
- Conditional ordering on the site or by phone.

VOVA
сomPAny  
PRoDUCt SUPPLiER foR thE hoRECA

100, Stolichne shosse Str.,
Kyiv, Ukraine
Phone: +38 050 7257945
 +38 095 7132162 
e-mail: g.gorban@vova.ua
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Ми віримо, що дизайн створений для життя. особистий простір повинен бути в гармонії 
з людиною, а предмети спрощувати життя, робити його комфортним. на wowin ми 
розробляємо дизайнерські меблі які дивують, розповідають історії, і роблять кожен день 
трохи незвичним.

wowin – це дизайнерські меблі в скандинавському стилі, спроектовані та виготовлені 
в Україні для активних людей, які прагнуть поєднати традиції скандинавського дизайну з 
власним індивідуальним стилем, об’єднавши функціональність, надійність та зручність. 
наші вироби поєднюють в собі справжнє життя, адже скандинавський дизайн – це спосіб 
життя, а не тільки стиль дизайну.

загляньте до нашої майстерні та зустріньтеся з майстрами своєї справи, які вручну 
виготовляють кожен елемент меблів. талановиті дизайнери втілили оригінальні ідеї у всіх 
виробах, створених для підкреслення унікальності вашого стилю.

Ми щодня докладаємо зусиль, щоб зробити світ красивим, меблі зручними, а людей 
– щасливішими. 

64
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WOWIN 
виробник ДизайнерсЬкиХ МебЛів

Тел.: 0800334936 
e-mail: info@wowin.ua
https://wowin.ua
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Журнал «академія Гостинності» — єдине в Україні професійне видання для ефективної 
роботи керівників готельного бізнесу.

з 2020 року журнал доступний у друкованому та онлайн форматах. є організатором 
профільних практичних заходів різного формату по всій Україні.

на сторінках журналу:
- новини законодавства
- стратегія розвитку
- операційний менеджмент
- Маркетинг та продажі
- сервіс
- команда
- особиста ефективність 
- інтерв’ю

АКАДЕМІЯ ГОСТИННОСТІ
ЖУрнаЛ

вул. Р. Окипної, 10, корпус «А», 
м. Київ, 02002, Україна
Тел./факс: +38 044 5015703,
 +38 098 2291011
e-mail: agmail@vdpa.com.ua
https://e.hotel-rest.com.ua/
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БІОЛ
торГовий ДіМ, тзов

вул. Мічуріна, 23
м. Мелітополь, 72316, Запорізька обл., Україна, 
Тел.: +38 0619 425001
e-mail:  sale@biol.com.ua
biol.com.ua

тов «торГовий ДіМ «біоЛ» – провідний український виробник литого посуду з 
алюмінію та чавуну, відомий на ринку України, країн снД та європи понад 20 років.

 асортимент продукції, який виготовляється досить різноманітний: це сковороди, 
сотейники, казани, гусятниці, каструлі з алюмінію як з антипригарним покриттям так і без 
нього, а також чавунний посуд.

 в основі кожного виробу тМ bioL закладені: найкращі світові напрацювання, 
функціональність, стильний дизайн, зручність використання, екологічно чисті та безпечні 
для здоров’я людей матеріали.



30 Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

44

ExhIBITORS

bioL LLC is a leading manufacturer of cast aluminum and cast iron cookware, which is known 
on the markets of Ukraine, CiS countries and Europe more than 20 years.

the range of products is very wide: frying pans, saucepans, roasters, casseroles, pots.
Each product of tm bioL is based on: the best world’s best developments, functionality, 

stylish design, easy of use, environmentally friendly and safe for human health materials.

BIOL LTD.

23, michurina, Str.
72316, melitopol`, Zaporiz`ka obl, Ukraine, 
тел.: +38 0619 425001
e-mail:  sale@biol.com.ua
biol.com.ua
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БІОССОТ
тов

вул. Ушинського,буд.38, 
м. Чернігів, 14000, Україна
Тел.: +38 044 3339707
e-mail: info@biossot.com; 
           s.terentyev@biossot.com
www.biossot.com

виробництво високоефективних мийних засобів для професійного та побутового 
використання. 

власний бренд компанії – neoCleanPro – професійна хімія для швидкого та ефективного 
клінінгу.
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Production of highly efficient detergents for professional and household use.
the company’s own brand – neoCleanPro – professional chemistry for fast and efficient 

cleaning.

BIOSSOT LLC

38, Ushynskogo Str.
Chernigiv, 14000, Ukraine
Phone: +38 044 3339707
e-mail:  info@biossot.com; 
            s.terentyev@biossot.com
www.biossot.com
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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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компанія «венето» – виробник сертифікованої ортопедичної продукції і меблів,  що 
піклується про здоровий і якісний сон українців з 1993 року.  за 28 років існування компанія 
«венето» створила широкий асортимент  товарів для сну і відпочинку, які завоювали 
довіру мільйонів покупців. 

Департамент венето hotel пропонує комплексні рішення готелям та ресторанам.
 Що ви отримуєте обираючи та працюючи з венето :
1. сУчасний Дизайн і  віДМіннУ якістЬ
Продукція від венето завжди відповідає вимогам сучасного дизайну і відповідає 

європейським стандартам якості. Перевагою готельних меблів від венето є її демократична 
ціна, функціональність і надійність. Протипожежні та антибактеріальні властивості тканин 
гарантують безпечний і комфортний відпочинок вашим гостям.

2. інДивіДУаЛЬний ПіДХіД
До комплектації кожного вашого номера ми підходимо індивідуально, допомагаючи 

знайти оптимальні та практичні дизайнерські рішення для максимального комфорту 
і зручності ваших гостей за вигідною для вас ціною. з венето ви можете коригувати 
своє замовлення від наповнення шарів матраців до створення індивідуальних меблевих 
моделей.

3. сУчасні теХноЛоГії ДЛя виріШення ваШиХ завДанЬ
венето постійно стежить за новітніми європейськими розробками і технологіями 

в області виробництва готельної мебелі. Ми гарантуємо, що ваші меблі  будуть 
виготовленівисококваліфікованими фахівцями на сучасному обладнанні в мінімальні 
терміни.

4. Широкий асортиМент ПроДУкції
серед продукції компанії венето ви можете підібрати все, що необхідно як для повної 

комплектації номера «під ключ», так і окремі елементи для будь-якого інтер’єру: класичні 
ліжка, ліжка-трансформери, крісла , м’які та корпусні меблі, матраци, каркаси, широкий  
вибір аксесуарів на будь-який смак – подушки, ковдри, наматрацники, підматрацники, 
текстиль і багато іншого.

ВЕНЕТО 
коМПанія

вул. Деревообробна, 6-в
м. Київ, Україна
Тел.: +38 050 4454471, 
 +38 044 4677125
www. veneto-hotel.com
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ЗАХІДНА ЛІФТОВА КОРПОРАЦІЯ «ГРУП»
ПП

вул. Антоновича, 140, 
м. Львів, 49057, Україна
Поштова адреса: 79057, м. Львів, а/с 9260
Тел.: +38 032 2953316
 +38 097 7098471
 +38 095 6844929
Факс: +38 032 2953852
e-mail: westlift_company@ukr.net
www.westlift-company.com.ua

Перший і самий основний принцип продукції від «західна Ліфтова компанія «ГрУП» 
– це сучасне, якісне і довговічне устаткування. 

компанія wLC тісно співпрацює з європейськими лідерами – виробниками ліфтового 
обладнання та ескалаторів. це компанії: kLEEmAnn, tRESA, oRonA, oZbESLER, SAnEL, 
DoPPLER, ALGi, SkG, bkG та інші провідні виробники. вся продукція сертифікована та 
має всі дозвільні документи на застосування в Україні яку пропонує компанія wLC. на 
основі співпраці з цими виробниками компанія wLC може постачати весь модельний 
ряд ліфтового обладнання від 200 кг до 30 тонн. це стосується також, ескалаторів та 
траволаторів. все обладнання виготовляється виробниками виключно на своїх заводах. 
Гарантія, що надається після монтажу, досягає 36 місяців (три роки).
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the first and most basic principle of products from «west Lift Company «GRUP» is a modern, 
high-quality and durable equipment.

Company wLC works closely with European leaders – manufacturers of  lift equipment 
and escalators. these companies are kLEEmAnn, tRESA, oRonA, oZbESLER, SAnEL, 
DoPPLER, ALGi, SkG, bkG and other leading manufacturers. All products are certified and 
have all licensing documents for use in Ukraine offered by wLC. based on the cooperation 
with these manufacturers, wLC can supply the full range of lift equipment from 200 kg to 30 
tonnes. this also applies to escalators and travolators. All equipment is manufactured by 
manufacturers exclusively at their plants. the warranty provided after installation reaches 36 
months (three years).

52
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WEST LIFT COMPANY «GROUP»
PE

140, Antonovycha Str.
49057, Lviv, Ukraine
Phone: +38 032 2953316
 +38 097 7098471
 +38 095 6844929
Fax: +38 032 2953852
e-mail: westlift_company@ukr.net
www.westlift-company.com.ua
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iDEAL- textile for hotels! текстиль для вашого бізнесу:
- Махрові рушники
- килимки для ніг
- банні махрові халати
- комплекти постільної білизни
- тканина з 100% бавовни (бязь, сатин, страйп-сатин)
- вафельна тканина
- ковдри
- наматрацники
- Подушки
чому саме тМ «iDEAL»?
- виробництво в чернівцях
- 16 років досвіду
- найкраще співвідношення «ціна-якість»
- оптові ціни від виробника
- 100% бавовна- натуральна сировина
- Гарантія якості
в нас є пропозиція, щодо співпраці для: готелів та готельно-ресторанних комплексів, 

хостелів, дитячих садків та таборів, спортивних секцій та клубів, сПа, саун, бесейнів, 
салонів краси, мереж маркетів та магазинів, дропшипингу та сП!

співпраця:
 +38 050 6827061 Крістіна – керівник напрямку
 +38 099 4046696 Крістіна – експерт з текстильної продукції

ІДЕАЛ-С
ТОВ

вул. Александрі, 101
м. Чернівці, Україна
Тел.: +38 050 6827061 
 +38 099 4046696 
www.ideal-s.com.ua



39 Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

24

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

КРЕО СІНЕРЖІ 
тов  ПіД тМ «intboARD» є офіційниМ 
ПреДставникоМ в Україні оДнієї  
з такиХ теХноЛоГій –  
інтерактивне обЛаДнання

Тел./viber: +38 099 7465133
e-mail: opt4@intboard.ua
https://intboard.ua/

Допомогти залучити сімейних клієнтів і збільшити ваш дохід! При цьому ми посилимо 
позитивні емоції до вашого бренду! впевненість в тому, що наш клієнт на сто відсотків 
використовує можливості, придбаного у нас, високоякісного обладнання – надихає кожного 
нашого співробітника на самовіддану працю, додає розуміння важливості обраної справи. 
з нами у вас є можливість доторкнутися до інформації в буквальному сенсі.
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help attract family customers and increase your income! At the same time we will strengthen 
positive emotions to your brand! Confidence that our client is one hundred percent using the 
opportunities purchased from us, high-quality equipment – inspires each of our employees to 
selfless work, adds understanding of the importance of the chosen business. with us you have 
the opportunity to touch the information literally.

CREO SYNERGY LLC
UnDER thE intboARD bRAnD iS thE offiCiAL REPRESEntAtiVE 
in UkRAinE of onE of SUCh tEChnoLoGiES – intERACtiVE 
EqUiPmEnt

Phone/viber: +38 099 7465133
e-mail: opt4@intboard.ua
https://intboard.ua/
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ЛАСУН
ресторанний ПортаЛ

e-mail: step@lasoon.net
https://lasoon.net

ресторанний портал ЛасУн присвячено закладам харчування великих міст України. 
каталог закладів харчування, новини і анонси, меню, галереї, відгуки і оцінки відвідувачів, 
ресторанні огляди, критика, блоги, інтерактивна мапа ресторанів, рейтинг ресторанів, 
ресторанна аналітика, інтерв’ю з рестораторами.
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the LASoon restaurant portal is dedicated to restaurants of large cities of Ukraine. Directory 
of restaurants, news and announcements, menus, galleries, reviews and ratings of visitors, 
restaurant reviews, reviews, blogs, interactive map of restaurants, restaurant rating, restaurant 
analytics…

LASOON
REStAURAnt PoRtAL

e-mail: step@lasoon.net
https://lasoon.net
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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-richchya Str.,
21027, Vinnycya, Ukraine
Phone: + 38 067 0050033
e-mail: vu@kb99.com
www.kb99.com
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СІД-КОНСАЛТИНГ ГРУП 
консаЛтинГова коМПанія

пр. Лісовий, 25А,
 м. Київ, Україна
e-mail: info@horeca-ukraine.com
https://horeca-ukraine.com

консалтингова компанія «сіД-консалтинг груп» – комплексний ресторанний консалтинг 
і керування ресторанними проектами. розробка, проектування, підготовка до відкриття 
та супровід для кафе, барів і ресторанів. 

технологічний супровід, асортиментна і цінова політика, економіка і фінансове 
управління, навчання і розвиток персоналу, іт-забезпечення, маркетинг та реклама, інші 
види супроводження проектів.

hoReCa інтернет-проекти, створення і розвиток
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Consulting company «SiD-Consulting Group» – a comprehensive restaurant consulting and 
restaurant project management. Development, design, preparation for opening and support for 
cafes, bars and restaurants.

 technological support, assortment and pricing policy, economics and financial management, 
staff training and development, it support, marketing and advertising, other types of project 
support.

 hoReCa online projects, creation and development

SID-CONSULTING GROUP 
ConSULtinG ComPAny

25A, Lesnoy Av., 
Kyiv, Ukraine
e-mail: info@horeca-ukraine.com
https://horeca-ukraine.com
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ФРОП
тов

м. Івано-Франківськ
Тел.: +38 066 76 52 092
e-mail: frop.office@gmail.com
Website: frop.com.ua

Меблева фабрика «фроП» пропонує комплексні інтер’єрні рішення для готелів, 
ресторанів, бізнес-центрів та приватних будинків. компанія забезпечує виготовлення, 
доставку, а також встановлення різноманітних столярних виробів та корпусних меблів.

 реалізовує індивідуальні вироби різної складності згідно з побажаннями та пропозиціями 
клієнта. замкнутий цикл виробництва забезпечує контроль якості на кожному етапі.  

 компанія співпрацює з дизайнерами, готельєрами, рестораторами, а також з 
індивідуальними замовниками.
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 wooden Corporation fRoP – furniture manufacturer – proposes complex interior 
solutions for hotels, restaurants, business centers and private properties. Company provides 
manufacturing, delivery but also installation of various woodworking constructed objects and 
cabinet furniture.

 Embodies individual items of any level of complexity due to client’s request and suggestion. 
A closed-loop production provides quality control on every manufacturing stage.   

Company collaborates with designers, hotel-keepers, restaurant-keepers and also with 
individual customers.   

FROP
LLC

Ivano-Frankivsk
Phone: +38 066 76 52 092
e-mail: frop.office@gmail.com
Website: frop.com.ua
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Ми являємось прямими імпортерами текстилю з туреччини, Пакистану та Польщі. 
наявність власних виробничих потужностей дозволяє нам забезпечити індивідуальний 
підхід та привабливу цінову політику.

 Ми співпрацюємо з ведучими виробниками та ретельно обираємо продукцію високого 
класу відповідно до міжнародних стандартів якості oekotex.

наша асортиментна лінійка включає:
 рушники
 Халати
 Постільна білизна
 ковдри
 Подушки
 наматрацники
 Матраци
 Ліжка
 ресторанний текстиль

Хотел солюшин – ваш надійний партнер у готельній індустрії!
з повагою,
Мар’яна бойчук
Хотел солюшин
ваш партнер у готельній індустрії

 

ХОТЕЛ СОЛЮШИН
ПостачаЛЬник ПрофесійноГо  
ГотеЛЬноГо текстиЛю  
на ринкУ України

м. Львів, 79007
вул. Данилишина, 6
Тел.: +38 067 271 93 03
e-mail: order@hotel-solution.com.ua
www.hotel-solution.com.ua
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ABK TRAVEL

вул.. А. Домашевичаус 5-10
Ві́льнюс, Литва, LT – 01400
Тел.: +37 05 2403340
 +37 0686 78685 (Viber, WhatsApp)
Факс: +37 05 2757504
e-mail: abk@abk.lt
www.sveikaspoilsis.lt

Ліана соколова-андрушкевич, директор
наша компанія,  Abk травел, була заснована в грудні 2003 року. за цей час ми заслужили 

репутацію надійної і стабільної компанії.
основні напрямки нашої діяльності:
- організація групових екскурсійних, пізнавальних, релакс турів по Литві, Латвії, 

естонії, 
білорусії.
- організація лікування в санаторіях, сПа центрах і різних медичних установах Литви, 

Латвії, білорусії та інших країн.
організація бізнес зустрічей, презентацій, ворк шопів, конференцій. нам особливо 

близька сфера медичного і оздоровчого туризму.
- Представляємо інтереси і надаємо послуги маркетингу і реклами закордонних 

медичних установ, сПа готелів і санаторіїв на території Литви, Латвії, білорусії.
Ми пропонуємо найоптимальніші варіанти, конкурентні ціни, працюємо професійно, 

швидко і з задоволенням.
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Director – Liana Sokolova-Andruskevic
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.
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ABK TRAVEL

A. Domaseviciaus str. 5-10
Vilnius, Lithuania, LT – 01400
Phone: +37 05 2403340
 +37 0686 78685 (Viber, WhatsApp)
Fax: +37 05 2757504
e-mail  abk@abk.lt
www.sveikaspoilsis.lt
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boyAR CAmP – табір де ми створюємо англомовне середовище, щоб діти могли вільно 
спілкуватися англійською, опанувати розмовну мову та подолати мовний бар’єр.

з дітьми працюють досвідчені педагоги та носії мови. Для кожного заїзду розробляється 
спеціальна інтерактивна програма: заняття та розваги проводяться виключно англійською 
мовою.

Щороку до нас приїздить все більше кемперів, які колись познайомились у таборі, стали 
найкращими друзями і навіть на відстані підтримують конект. Місце їх зустрічі залишається 
незмінним — boyAR CAmP 

Ми щасливі бути для вас саме таким, особливим місцем, де ви знайомитесь, знаходите 
друзів і пам’ятаєте про це все життя 

BOYAR CAMP – НАЙКРАщИЙ  
АНГЛОМОВНИЙ ТАБІР

Тел.: +38 097 6293601
e-mail: camp@boyar.info
http://boyarcamp.com/

��
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наша компанія займається iD технологіями. Ми розробили унікальний продукт для 
туристів – iD Sticky travel. iD Sticky спрощують процес пошука власника загубленої речі 
до 2 кліків! це не просто стікери з qR-кодом, це стікери з онлайн-профілем власника, 
який можна редагувати в будь-який момент. Профіль має функцію дзвінка, повідомлення, 
передачі геолокації речі та сповіщення про знахідку, який ефективно нівелює мовний бар’єр 
та працює у всьому світі без додаткових платежів та мобільних додатків.

iD Sticky travel Пак – це набір розумних стікерів, які можна розмістити на будь-якому 
предметі. must-have гаджет для подорожуючого! 

10
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ID STICKY TRAVEL ПАК

idsticky.com/travel



56 Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

KOBLEVO TRAVEL
офіційний сайт кУрортУ кобЛеве! 
ПерШий сервіс онЛайн бронювання!

пр. Курортний, будинок 1А
село Коблеве, Березанський район, 
Миколаївська обл., 57453, Україна
Тел.: +38 067 2741424
 +38 073 2741424
 +38 050 2741424
e-mail: koblevo.travel@gmail.com

компанія kobLEVo tRAVEL вітає вас на своєму сайті https://koblevo-travel.com !
kobLEVo tRAVEL надає широкий спектр інформаційних послуг а також послуг онлайн 

бронювання для груп, індивідуальних туристів і корпоративних клієнтів.
Ми ПроПонУєМо:
- інформаційні послуги (https://koblevo-info.com)
-  Миттєве онлайн бронювання. 
користувач на сайті системи бронювання вибирає, дати, кількість осіб, додаткові послуги 

та інші параметри, в залежності від предмета онлайн-бронювання. турист отримує документ 
встановленого зразка про успішне завершення бронювання, ваучер на заселення або інші 
послуги, який гарантує йому надання цих послуг.

- Пошук доступних пропозицій. Миттєва допомога менеджера відділу бронювання.. 
- екскурсії культурної та історичної спадщини (винний завод, острів березань).
- Пригодницькі екскурсії (дайвінг, індивідуальні прогулянки на катері)
- екскурсії особливого інтересу (морська рибалка, устрична ферма)
- відпочинок на узбережжі чорного моря. 
Ми надаємо широкий спектр спеціалізованих послуг, таких як бронювання готелів будь-

якої категорії і схожих місць проживання, замовлення автобусних квитків, транспортне 
обслуговування (таксі), екскурсійне обслуговування, страхування туристів, відвідування 
конвенцій і культурних заходів. 

ПіДХіД наШEГо ПрофесійноГо і ДосвіДченоГо коЛективУ До кЛієнтів.
- будь-яке побажання замовника повинно бути виконано.
- Ми постійно розширюємо асортимент послуг і розробляємо нові цікаві, нетрадиційні 

рішення популяризації курорту коблево.
- Ми підвищуємо свої компетенції і рівень обслуговування клієнтів.
koblevo travel співпрацює тільки з надійними і перевіреними партнерами.
Дякуємо всім партнерським об’єктам, що працюють з нами, за довіру і запрошуємо до 

співпраці нових партнерів.
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kobLEVo tRAVEL welcomes you to our site https://koblevo-travel.com !
kobLEVo tRAVEL provides a wide range of information and online booking services for 

groups, individual travelers and corporate clients.
wE offER:
- information services (https://koblevo-info.com);
- instant booking online;
- Search for available offers. instant assistance from the reservation manager; 
- Excursions of cultural and historical lands (winery, berezan island);
- Adventure trips (diving, individual boat trips);
- Excursions of individual interest (sea fishing, oyster farm);
- holidays on the black Sea coast;
we provide a wide range of specialized services, such as hotel reservations of any category 

and related accommodation, booking of bus tickets, taхі, sightseeing, tourist insurance, attending 
conventions and cultural events. 

koblevo travel only works with reliable and trusted partners.
we thank all the partner entities that work with us for their trust and invite new partners to 

cooperate. 
 

KOBLEVO TRAVEL
thE offiCiAL SitE of kobLEVo RESoRt! 
thE fiRSt onLinE bookinG SERViCE!

57453, Mykolaiv region, Berezansky district, Kobleve village,
Kurortniy Ave., Building 1A
Phone:  +38 067 2741424
 +38 073 2741424
 +38 050 2741424
e-mail: koblevo.travel@gmail.com

17
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У прекрасній долині серед гір, де зливаються річки  біла тиса та чорна тиса, розташоване 
місто рахів. це найвисокогірніше місто України. рахів називають ще «гуцульським 
Парижем», його шарм і поетична аура надихнула людей з творчою уявою дати йому саме 
таку другу назву. завдяки географічному розташуванню, унікальній природі і самобутній 
гуцульській культурі рахів відомий як один з найпопулярніших туристично-рекреаційних 
центрів західної України.

рахівщина – це чарівні ліси і полонини,  льодовикові високогірні озера і чудові цілющі 
мінеральні джерела. більшість цієї території займають найвищі в Україні гори, серед яких є 
гордість нашої країни – вершина Говерла, яка піднеслась на висоту 2061 метр над рівнем 
моря та  такі знамениті гірські вершини як бребенескул (2035), Гутин-томнатик (2017), 
туркул (1933), Піп іван (1937), Піп іван чорногірський (2022), Петрос (2020). це найбільш 
лісистий регіон України. Унікальні праліси та високогірні луки віднесені до найцінніших 
екосистем планети і Міжнародної мережі біосферних резерватів юнеско. високо в 
горах причаїлися казкові озера невимовної краси: бребенескул, брескул, ворожеска, 
Драгобратське і ще багато чудових водойм. 

рахівщина – це центр туризму в карпатах. М’який клімат та контрастно-виражені пори 
року, чисте гірське повітря, неповторні пейзажі, значна кількість джерел цілющих мінералах 
вод здавна приваблювали мандрівників, любителів активного відпочинку. тут створено 
умови, сприятливі для літнього і зимового відпочинку  та оздоровлення . завдяки наявності 
гірськолижних трас і підйомників добре розвинуті зимові види спорту.

невід’ємною візиткою рахівщини, поряд з Говерлою та Драгобратом, є географічний 
центр європи, встановлений 1887 року. на геодезичному знакові латиною викарбуваний 
напис «...постійне, точне, вічне місце». розташований «центр європи»  поблизу села 
Ділове, неподалік відомого карпатського біосферного заповідника, на березі річки тиса 
біля кордону з румунією. 

традиційно на рахівщині щороку відбуваються різноманітні фестивалі «Гуцульська 
бриндзя», «берлибаський банош», «бичківські голубці», «Гуцульська ріпа», «Гуцульська 
підкова» – це маса різноманітних і насичених по тематиці подій, чудова можливість 
відпочити і обов’язково спробувати чогось смачненького. кожен з них по-своєму унікальний 
– з особливим мікрокліматом, колоритом та родзинками.

отже, які б гарні слова і вирази не знаходив той, хто робить чергову спробу описати 
всі принади рахівщини, їх все одно буде замало, аби передати всю її чарівність краще 
все побачити на власні очі. а в цьому вам допоможе туристично інформаційний центр 
– «Rakhiv life». 

RAKhIV LIFE
тУристично інфорМаційний  
центр
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Проект має на меті показати, що містом можна гуляти, навіть не виходячи на вулицю 
і не маючи вдома спеціального обладнання для подорожей у віртуальну реальність. в 
рамках проекту буде створено віртуальний 360° тур найпопулярнішими локаціями Львова, 
де користувачі матимуть змогу взаємодіяти з містом у різний спосіб: хтось обере для себе 
прогулянку улюбленими куточками середмістя, хтось прослідує закладеним маршрутом 
та уважно читатиме всі історичні екскурси, а хтось вирішить подивитись на порожнє 
місто з висоти пташиного польоту чи прогулятись нічним містом – все це тут можна буде 
зробити!

тлом для віртуальної прогулянки стане порожній Львів, задокументований за допомогою 
аерофотознімання під час пандемії Covid-19. на безлюдних вулицях туристичні принади 
та історичні пам’ятки відкриються під новим, досі небаченим кутом – буде видно, що люди 
і місто не можуть існувати самі по собі.

важливим аспектом проекту є його націленість на розвиток у найближчій перспективі 
– тур буде оприлюднений на сайті центру туристичної інформації і у нього поступово 
додаватимуться музеї, театри та інші туристично привабливі місця. зараз культура на 
карантині, але згодом вона має вистрілити з новою силою, подбаймо ж про неї вже 
зараз.

48

SKEIRON 
Проєкт «киШенЬкова країна»  
3D-оцифрУвання об’єктів  
МатеріаЛЬної, кУЛЬтУрної  
та арХітектУрної сПаДЩини України

http://skeiron.com.ua/
skeiron.llc@gmail.com
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Ми — український лоукостер. здійснюємо чартерні та регулярні авіаперевезення. весною 2020 
року стали також перевозити вантажі. на початок 2020 року маємо 50 міжнародних та внутрішніх 
напрямків.

Маємо молодий флот з 13 середньомагістральних літаків boeing 737 із середнім віком 12 років. на 
одному з них ми, як офіційний авіаперевізник, возимо на матчі футбольну команду ShAkhtAR.

нас вибирають, щоб:
- полетіти за доступною ціною до європи, кавказу чи близького сходу
- відчувати комфорт у польоті та отримувати додаткові послуги
- спробувати формат короткої подорожі Citybreak: квитки + 3 дні у класному готелі за пакетною 

ціною: https://bit.ly/3l29V5w
- отримати максимум вражень за мінімум часу у турі weekend for U з готовою програмою: https://

bit.ly/3e284mm
- подорожувати, відчуваючи турботу та дружнє ставлення
з нами літають, коли бажають отримати більше, ніж просто авіапереліт. не банальне харчування 

на борту, а страви ресторанного рівня. не чергове обслуговування в літаку, а щирі усмішки та турботу 
бортпровідників.

бажаєте вирушити у короткий європейський вікенд, у повноцінну морську відпустку чи на повне 
перезавантаження? купуйте квитки на www.skyup.aero. не вистачає коштів — не проблема, квитки 
можна придбати на виплат.

адже наша місія — робити авіаподорожі доступними для українців.
якщо хочете приєднатися до нашої команди, вам сюди: https://skyup.aero/uk/career
а хочете замовити вантажне перевезення — залиште ваші контакти запосиланням: https://cargo.

skyup.aero/uk/
Підписуйтеся на наші канали, щоб першими отримувати інформацію про акції та нові 

напрямки:
telegram — https://t.me/SkyUpAirlines
Viber — https://bit.ly/3DwSu04
Ми завжди залишаємося на зв’язку: 
- Пишіть нам в особисті повідомлення на офіційних сторінках компанії у соцмережах
- звертайтеся на letstalk@skyup.aero
- телефонуйте на 0 800 303113
Увага! Усі ціни та інформація, наведені у постах SkyUp Airlines на цій сторінці, є актуальними на 

момент їх публікації.
інформацію, актуальну на сьогоднішній день, запитуйте в особистих повідомленнях або шукайте 

на сайті www.skyup.aero

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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SKYUP AIRLINES –  
ВАШ УКРАЇНСьКИЙ ЛОУКОСТЕР!  

Тел.: +38 044 3300013
e-mail: letstalk@skyup.aero
www.skyup.aero 
www.facebook.com/skyup.aero/
Telegram — https://t.me/SkyUpAirlines
Viber — https://bit.ly/3DWSu04



61 Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

TOUR-U 
тУристичний оПератор

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

79025, Lviv, Ukraine, 
5a, office 407, Levandivska Str., 
Phone: +38 068 7057054
 +38 063 7057054 (Viber)
e-mail: info@tour-u.in.ua
Tour-u.in.ua
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travelLine – це компанія, яка створює інноваційні інструменти управління та створює 
чудові веб-сайти для готельної індустрії.

travelLine – це професіонали, фанатично віддані своїй справі. серед нас є дизайнери 
і програмісти, фахівці з якості та копірайтери, аудитори сайтів і керівники проектів. Ми 
наполегливо працюємо, допомагаючи засобам розміщення знаходити нових гостей і 
отримувати більше броней. 

з 2013 року ми допомогли більш ніж 500 готелям в Україні спростити робочий процес 
і збільшити продажі в інтернеті завдяки унікальним рішенням.

наша команда досвідчених розробників також розробила понад 560 веб-сайтів для 
готелів, щоб забезпечити збільшення трафіку в інтернеті та максимізувати дохід для 
наших клієнтів.

TRAVELLINE УКРАЇНА

Тел.: 0800 218 887
e-mail: welcome@travelline.ua
http://travelline.ua/
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TRAVEL TIME
тУристичний оПератор

Vilnius, 09309, Lithuania
14, Kalvariju Str.
Тел.:  +37 085 2751797
 +37 085 2751446
 +37 085 2715550
e-mail: info@traveltime.lt
http://traveltime.lt

tRAVEL timE багатопрофільний туристичний оператор з 18-річним досвідом роботи, 
надає повний спектр туристичних послуг для груп, індивідуальних туристів і корпоративних 
клієнтів в Литві і в інших балтійських країнах.

Ми Пропонуємо:
- класичні екскурсійні автобусні тури по Латвії, Литві та естонії
- комбіновані загальні тури по країнам балтії та скандинавії
- тури культурної спадщини
- Пригодницькі тури
- тури особливого інтересa і індивідуальні тури
- вихідні тури в ригу, таллінн, вільнюс
- SPA пакети
- відпочинок на узбережжі балтійського моря
- активний відпочинок в сельскій місцевості
- організація зустрічей, семінарів і конференцій
- тимбілдинг і інсентив-тури
- ViP-подорожі
 крім того, ми надаємо широкий спектр спеціалізованих послуг, таких як бронювання 

готелів будь-якої категорії, замовлення авіаквитків і ж/д квитків, транспортне обслуговування, 
екскурсійне обслуговування, страхування туристів, відвідування конвенцій і культурних 
заходів, візова підтримка туристів.

Підхід нашого професійного і досвідченого колективу до клієнтів.
- будь-яке побажання замовника повинно бути виконано.
- Ми постійно розширюємо асортимент програм і розробляємо нові цікаві, нетрадиційні 

рішення.
- Ми підвищуємо свої компетенції і рівень обслуговування клієнтів.
 Ми співпрацюємо тільки з надійними і перевіреними партнерами.
Приємної подорожі з tRAVEL timE!
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tRAVEL timE is a destination management company and a tour operator providing a 
full range of services for group and individual leisure travellers as well as corporate clients in 
Lithuania and the baltic States. operating in the tourism market for more than 18 years we 
have gathered a professional and experienced team engaged in making every travel or event 
we organize a pleasant and unforgettable experience.

- our services include:
- General tours
- Cultural heritage tours
- Adventure tours
- Special interest and tailor made tours
- City breaks
- SPA packages
- Countryside and active holidays
- organization of meetings, seminars and conferences
- incentives  
besides that, we offer a wide range of tailor-made services such as hotel reservations, 

transfers, sightseeing excursions, visits to conventions and cultural events. we are flexible and 
we work with all kinds of special, non-standard requests our clients might have. 

we constantly improve ourselves, enlarge the diversity of our services as well as ensure 
the highest quality of it. 

Enjoy your time with tRAVEL timE!

�

ExhIBITORS

TRAVEL TIME
toUR oPERAtoR

Vilnius, 09309, Lithuania
14, Kalvariju Str.
Тел.: +3 7085 2751797
 +37 085 2751446
 +37 085 2715550
e-mail: info@traveltime.lt
http://traveltime.lt
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

UTG – УКРАЇНСьКА ТУРИСТИЧНА ГАЗЕТА

вул. Верхній Вал, 4А, 314А,
м. Київ, 04071, Україна
Тел.: +38 044 4996331
Факс: +38 044 4996330
e-mail: yana@utg.net.ua

«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.

ExhIBITORS

UTG – UKRAINIAN TRAVEL GAZETTE

4A, Verhniy Val Str.
04071, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 4996331
Fax: +38 044 4996330
e-mail: yana@utg.net.ua
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БАРСьКА МІСьКА РАДА

www.facebook.com/camino.podolico

Camino Podolico: Подільський шлях святого якова
культурний туристичний маршрут з вінниці до кам’янця-Подільського через бар за 

моделлю Шляхів святого якова.
реалізовує барська міська рада у партнерстві з вінницькою та кам’янець- Подільською 

міською радами. а також територіальними громадами вінницької та Хмельницької областей 
у межах партнерської програми «культура. туризм. регіони» Український культурний фонд 
та Державного агентства розвитку туризму України.

Маршрут поєднує 13 точок вінницької та Хмельницької областей та дозволяє спланувати 
пішу або велосипедну мандрівку з необхідною інфраструктурою для харчування і ночівель 
кожні 20-25 кілометрів. Для туристів маршрут розкриває особливості формування 
Поділля як історичного регіону зі своєрідним природним ландшафтом і демонструє вплив 
європейських подій на формування одинадцяти територіальних громад через відвідування 
залишків фортифікаційних споруд, старовинних храмів і монастирів та палацо-паркових 
ансамблів.
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Camino Podolico: St. James way of Podillya
the cultural and touristic route from Vinnytsia to kamianets-Podilskyi through bar, based on 

the model of St. James ways. the route connects 13 destinations of Vinnytsia and khmelnytskyi 
regions. the way allows planning a walking or cycling trip with the necessary infrastructure 
for overnight staying and meal every 20-25 kilometers. tourists can explore Podillya as a 
historical region with a unique natural landscape and discover many impacts of European history 
on forming the eleven communities along the route by visiting fortress ruins, old churches, 
monasteries, palaces, manors.

6
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BAR CITY COUNCIL

www.facebook.com/camino.podolico
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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

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

38
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VIDVIDAY
toUR oPERAtoR

7, Chornovola Av., of. 15,
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

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

38
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ВІДДІЛ З ПИТАНь ТУРИЗМУ  
ЧЕРНІВЕЦьКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  
АДМІНІСТРАЦІЇ

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

відділ з питань туризму чернівецької обласної державної адміністрації забезпечує 
реалізацію державної політики у сфері туризму на території чернівецької області; сприяє 
створенню сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього 
та в’їзного туризму, розбудови матеріально-технічної бази туристичної та рекреаційної 
інфраструктури, провадження екскурсійної діяльності на території області, просування 
туристичних послуг та промоціювання буковини.
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the Department of tourism of Chernivtsi Regional State Administration ensures the 
implementation of the state tourism policy in the territory of Chernivtsi region; contributes to the 
creation of favorable organizational and economic conditions for the development of inland and 
inbound tourism, the development of the material and technical base of tourism and recreational 
infrastructure, the conduct of excursion activities in the territory of the region, promotion of tourist 
services and promotion of bukovina. 

47
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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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ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО  
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ  
ЗАКАРПАТСьКОЇ ОДА

пл. Народна, 4
Україна, 88000, Ужгород                            
Тел:.  +38 0312  615305, 614411
e-mail : economy@carpathia.gov.ua 
zaktour.gov.ua

основна діяльність департаменту спрямована на підвищення туристичної привабливості 
області, просування на внутрішньому та міжнародному ринках регіонального туристичного 
продукту,  збільшення туристичних потоків на територію закарпатської області та залучення 
інвестицій у туристичну галузь краю.

25
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the main activity of the department aims to increase tourist attractiveness of the region, 
promoting regional tourism product at domestic and international markets, increase tourist flows 
and  investment in the tourism industry of the region.

DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT  
AND TRADE ZAKKARPATTIA REGIONAL  
STATE ADMINISTRATION

4, Narodna Sq.
Ukraine,88000, Uzhgorod
Phone: +38 0312 615305, 614411
e-mail : economy@carpathia.gov.ua 
zaktour.gov.ua25
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вінниця – місто з розвиненою культурною інфраструктурою та різноманітним культурно-мистецьким 
життям. на території вінниці знаходиться більше 100 об’єктів культурної інфраструктури різного 
підпорядкування.

У 2020 році культурну політику у вінницькій міській тГ здійснювали 29 закладів культури і мистецтва, 
з них: 18 бібліотек-філій цбс, 5 мистецьких шкіл, 2 клубних заклади, літературно-меморіальний музей 
М.М.коцюбинського, центр концертних та фестивальних програм та 2 комунальних підприємства: 
«кінотеатр «родина» та «центр історії вінниці».

з 01.01.2021 року до мережі закладів культури приєднано 7 клубних закладів, 6 бібліотек та музична 
школа (с. вінницькі Хутори).

впродовж 2020 року департаментом культури міської ради та підпорядкованими йому закладами, 
здійснювалась активна робота щодо забезпечення досягнення основних стратегічних цілей галузі:

- оновлення культурної інфраструктури, в т.ч. технічного ресурсу галузі, модернізації мистецької освіти, 
розвитку креативного сектору в культурі;

- забезпечення вільного доступу до мистецтва для всіх соціальних груп населення, розвитку розвитку 
їх творчих здібностей  та самореалізації; організації повноцінного, якісного дозвілля та масового відпочинку 
мешканців вМтГ;

- виявлення та промоції культурного потенціалу міста та формування цілісного інформаційно-
культурного середовища в громаді.

за 2020 рік кількість проведених культурних заходів склала 3790 од. традиційні заходи доповнюються 
новими, що розробляються за принципом «відходу від стереотипів» та відрізняються  кардинально новою 
концепцією, постійною зміною форм та форматів проведення. кількість культурно-мистецьких заходів, 
проведених на веб-ресурсах закладів культури та культурному порталі міста «VinCulture Code» в 2020р., 
склала 1900 од.

високий якісний рівень мистецької освіти оцінений численними нагородами вихованців закладів. 
Призерами та дипломантами фестивалів і конкурсів різних рівнів в 2020 році стали близько 3500 учнів 
мистецьких шкіл та вихованців клубних закладів. стипендіями та преміями міської ради нагороджено 133 
відмінників навчання, обдарованих дітей та підлітків.

вінниця – перлина Подільського краю, розташована у самому центрі України на берегах річки Південний 
буг. неодноразово визнана найкомфортнішим містом в Україні, вінниця має розвинену інфраструктуру та 
є дуже зручною для життя та відвідання.

окрім комфорту, місто наповнене великою концентрацією історії та сучасності в просторі. від мурів 
xVi-го століття – до сучасних хабів, коворкінгів та торгових центрів. від стріт-арту – до галерей і театрів. 
від чудернацьких і привітних бронзових скульптур – до масштабних культурно-мистецьких проектів. 

центр міста прикрашають будівлі доби модерну, які задають ритм затишної неквапливої атмосфери 
початку ХХ століття. У вінниці збережено садибу та забальзамоване тіло хірурга, який перевернув світове 
уявлення про медицину – Миколи Пирогова. яскравим акордом вечірньої прогулянки містом є найбільший 
серед плавучих у європі світло-музичний фонтан RoShEn. і це далеко не повний перелік локацій, які 
варто побачити і відвідати у «Місті ідей».

вінниця – чудова ідея для вікенду і не тільки!

6
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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛьТУРИ  
ВІННИЦьКОЇ МІСьКОЇ РАДИ

вул. Соборна, 59,
м. Вінниця, 21050, Україна
Тел.:  +38 0432 655053
e-mail: VisitVinnytsia@vmr.gov.ua
https://vinnytsia.city
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Полтавщина – центр культурних і духовних звичаїв, колиска літературної української мови, традиційної 
вишивки, кераміки, ткацтва. край відомий історичними подіями та культурними надбаннями. Полтавщина в 
Україні та світі представлена плеядою видатних особистостей, життя і творчість яких, пов’язана з нею: Г.с. 
сковорода,   і.П. котляревський, М.в. Гоголь, Марія башкірцева та інші. Гастрономічна гостинність Полтавщини 
це смачні полтавські галушки, борщ, медова продукція. Державний історико-культурний заповідник «Поле 
Полтавської битви» (м. Полтава, вул. Шведська Могила, 32) розташований безпосередньо на території, де 
відбулася Полтавська битва 27 червня 1709 року – подія європейського масштабу, учасниками якої стали 
російська армія Петра i, шведська армія карла Хіі та українське козацьке військо під керівництвом гетьмана 
івана Мазепи. загальна площа Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» 720 
Га. Унікальна колекція зброї, документів 18 ст, предметів живопису, побуту, археології, картографічний матеріал 
періоду Північної війни. У музеї діють технології доповненої та віртуальної реальності. До послуг туристів 
аудіоекскурсія 7-ма мовами. Музей проголошений об’єктом культурної спадщини національного значення та 
внесений до державного реєстру нерухомих пам’яток України. на сьогодні він єдиний серед історико-культурних 
заповідників України, який входить до міжнародної асоціації військово-історичних музеїв світу (іаМаМ), що діють 
під егідою юнеско. національний музей-заповідник українського гончарства в опішному – єдиний в Україні 
спеціалізований етномистецький, науково-дослідний, культурно-освітній, навчально-виховний заклад, який 
постає всеукраїнським центром дослідження, збереження і популяризації гончарської спадщини України. тут є 
чим вражатися – найрізноманітніші глиняні скульптури мистців різних країн і епох, різного розміру, різних стилів 
і напрямків; величезна оглядова територія; неймовірної краси краєвиди; безліч локацій для фотографування; 
гончарський handmade та цікаві фестивалі: «феєрія гончарства», «здвиг» та інші. Гоголівські місця на Полтавщині 
(смт Диканька: свято-Миколаївська церква (1794 р.) з чудотворним образом Миколая-угодника; троїцька церква в 
історичному центрі селища (описана Гоголем у повісті «ніч перед різдвом»); національний музей-заповідник М.в. 
Гоголя у с. Гоголеве (колишня василівка) Шишацької територіальної громади Миргородського району); с. великі 
сорочинці Миргородського району, де народився М.в. Гоголь. національний музей-заповідник М.в. Гоголя. частина 
туристично-рекреаційного кластеру «Гоголівські місця на Полтавщині» та входить до всеукраїнського туристичного 
маршруту «Гоголівські місця на Україні». Гоголівський меморіал площею понад 30 га – це синтез біографічного, 
літературного й побутового музею, що є, безумовно, рідкісним явищем. батьківський будинок, флігель, подвір’я 
і ставки, парк-сад з малими архітектурними формами зачаровують відвідувачів своєю неповторною красою, 
зберігають домашній затишок, дух гоголівської родини та захоплюють театралізованими екскурсіями. а обласне 
традиційне фольклорне свято «купальські ігри на батьківщині Миколи Гоголя»! є гарною щорічною традицією 
українського обрядового календаря. Потужний науково-культурний центр відомий далеко за межами України. 
неодноразово нагороджувався почесними і пам’ятними відзнаками. У 2015 році музей отримав Міжнародну 
премію імені М.в. Гоголя в італії за віддане служіння пам’яті письменника, за бережне відтворення і збереження 
його родової садиби. феєричний фестиваль «ГеЛон-фест» відбувається щорічно у серпні місяці просто неба у 
надзвичайно мальовничому місці – на території найбільшого поселення скіфської доби — більського городища 
(Vііі—ііі ст. до н.е.)                      (с. більськ Полтавської області). це єдиний в Україні фестиваль, на локаціях 
якого у реальному часі відбуваються археологічні розкопки, скіфські бої, кінне шоу. Для любителів активного 
відпочинку розваги: екскурсії більським городищем, велосипеди напрокат. Шанувальників екстріму катають на 
паратрайках – чудова можливість оглянути Гелон-фест з висоти пташиного польоту.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛьТУРИ І ТУРИЗМУ ПОЛТАВСьКОЇ 
ОБЛДЕРЖАДМНІСТРАЦІЇ

вул. Соборності, 45. 
36014,  м. Полтава, 
Тел.: +38 0532 561630,
Факс: +38 0532 609329. 7

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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наш край справедливо вважають театральною меккою та «колискою українського професійного театру», адже 
саме прем’єра «наталки Полтавки» в 1882 році вважається офіційним початком функціонування українського 
професійного театру. тож не дивно, що театр завжди був не тільки об’єктом гордості містян, а  й мистецькою 
візитівкою нашого краю. Привабливими театральними локаціями для туристів нашої області є кіровоградський 
академічний обласний український музично-драматичний театр ім.М.Л.кропивницького та  заповідник-музей 
і.к.тобілевича (карпенка-карого) «Хутір надія».

кіровоградщина представлена численними пам’ятками історії та археології, зразками садово-паркового 
мистецтва, унікальними природними пам’ятками. найпопулярнішими об’єктами показу серед туристів є:

кіровоградський обласний краєзнавчий музей, в якому зберігається славнозвісна колекція олександра 
борисовича ільїна,  предмети кунсткамери та цінні видання якої є невичерпними джерелами наукових досліджень 
широкого кола питань (історії, мистецтва, видавництва, іконопису);

кіровоградський обласний художній музей, де зберігається відома картина польського художника вацака 
косака;

Дендропарк (м.кропивницький), особливо під час цвітіння тюльпанів;
Музей ракетних військ стратегічного призначення (смт Побузьке Голованіський район) – унікальний військовий 

музей, для створення якого була використана бойова позиція ракетного полку 46 ракетної дивізії ракетних військ 
стратегічного призначення;

кременчуцьке водосховище та світловодський яхт-комплекс, де туристи мають змогу замовити погулянку 
на яхті та відпочити на блакитному озері;

Дендропарк М.Давидова «веселі боковеньки» (с.іванівка, Долинського району) – унікальний зразок садово-
паркового мистецтва, сьогодні ботанічна колекція парку представляє флору всіх континентів земної кулі та 
становить понад 1000 видів дерев і чагарників.

вже протягом декількох років кіровоградщина позиціонується як край зі сталими традиціями фестивального 
(подієвого туризму).  серед популярних свят найбільш яскраві – всеукраїнське свято театрального мистецтва 
«вересневі самоцвіти» (с. Миколаївка кіровоградського району – м. кропивницький), всеукраїнський фестиваль-
конкурс вокально-хорового мистецтва «калиновий спів», фестиваль української народної творчості «степограй» 
(с. карбівка Добровеличківського району), етно-фольклорний фестиваль «чута фест» та інші. 

Щорічно проводиться центрально-Український музейно-туристичний фестиваль, у рамках якого проходить 
міжрегіональна туристична виставка  «кіровоградщина запрошує», презентація сільських «зелених» садиб 
кіровоградщини, ярмарок робіт та майстер-класи від майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, показові 
виступи вихованців туристських гуртків м. кропивницького тощо. за час існування фестивалю, у ньому взяли 
участь представники інших областей: Полтавської, запорізької, київської, одеської, Миколаївської, сумської, 
закарпатської, волинської, Дніпропетровської, чернігівської, Харківської, Донецької, тернопільської, чернівецької, 
Житомирської. 

також, щороку в рамках Міжнародної агропромислової виставки «AgroExpo» проводиться туристична 
виставка «зелений туризм кіровоградщини» за участі представників туристичного бізнесу, органів місцевого 
самоврядування, власників сільських зелених садиб.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛьТУРИ  
ТА ТУРИЗМУ КІРОВОГРАДСьКОЇ  
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

пл. Героїв Майдану, 1 
м. Кропивницький, Кіровоградська область,
25006,  Україна, 
Тел.: +38 0522 320919,
Факс:  +38 0522 320947
e-mail: public@culture.kr-admin.gov.ua
http://culture.kr-admin.gov.ua/

�
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ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО  
СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РЕГІОНАЛьНОГО  
РОЗВИТКУ ВІННИЦьКОЇ ОБЛАСНОЇ  
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Хмельницьке  шосе, 7
м. Вінниця, 21036, Україна
Тел.: +38 0432 661438
  +38 0432 661287 
 +38 0432 661407
e-mail: ums@vin.gov.ua
www.facebook.com/ums.vinnytsia/
www.dmsrr.gov.ua/
https://discover.vn.ua/

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку вінницької 
обласної державної адміністрації як структурний підрозділ обласної державної адміністрації 
є відповідальним органом за реалізацію державної політики у сфері туризму в області. 
зокрема, здійснює наступні завдання:

- створення умов для всебічного розвитку туризму у вінницькій області, а також 
міжнародного туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, для провадження 
екскурсійної діяльності і розбудови матеріально-технічної бази туристичної сфери;

- сприяння підвищенню рівня якості та розширенню асортименту послуг у індустрії 
гостинності, створення та покращення унікальної туристичної пропозиції регіону; 

- створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього і міжнародного туризму;
- популяризація бренду «вінниччина – подорож за враженнями», поширення знань про 

регіон в Україні та за кордоном, співпраця з органами влади та інших країн, міжнародними 
організаціями, зарубіжними установами з метою промоції вінницької області.

Щиро запрошуємо подорожувати вінниччиною та отримати незабутні враження 
відвідуючи надзвичайно цікаві туристичні об’єкти нашого регіону!

�
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Department of international Cooperation and Regional Development of Vinnytsia Regional 
State Administration as a structural subdivision of the regional state administration is responsible 
for the implementation of state policy in the field of tourism in the region. in particular, performs 
the following tasks:

- creation of conditions for comprehensive development of tourism in Vinnytsia region, as 
well as international tourism, tourist and resort-recreational industry, for conducting excursion 
activities and building the material and technical base of the tourist sphere;

- promoting the level of quality and expanding the range of services in the hospitality industry, 
creating and improving the unique tourist offer of the region;

- creating favorable conditions for the development of domestic and international tourism;
- popularization of the brand «Vinnytsia – a journey for impressions», dissemination of 

knowledge about the region in Ukraine and abroad, cooperation with authorities and other 
countries, international organizations, foreign institutions to promote Vinnytsia region.

we sincerely invite you to travel through Vinnytsia region and get unforgettable impressions 
by visiting extremely interesting tourist sites of our region!

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION  
AND REGIONAL DEVELOPMENT OF VINNYTSIA REGIONAL 
STATE ADMINISTRATION

Khmelnytske shosse, 7
21036, Vinnycya, Ukraine
Phone: +38 0432 661438
  +38 0432 661287 
 +38 0432 661407
e-mail: ums@vin.gov.ua
www.facebook.com/ums.vinnytsia/
www.dmsrr.gov.ua/
https://discover.vn.ua/

�
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ЖЕШУВ

Жешув – це сучасне, динамічне місто молодих та ініціативних людей. це економічний, 
освітній, культурний та спортивний центр Підкарпатського воєводства.

завдяки своєму зручному розташуванню – (170 км до Львова і 170 км від кракова) і 
багатій різноманітності туристичних  пам’яток, таких як : стара ринкова площа, Підземний 
туристичний маршрут, алея під каштанами, чарівні сецесійні вілли, древній замок 
Любомирських і красиві бульвари Жешува вздовж річки віслок та багато, багато іншого, 
робить Жешув ідеальним туристичним напрямком.

Жешув – прекрасне місто для відпочинку з друзями та родиною. У місті знаходиться 
33 готелі, в тому числі: один – п’ятизірковий, 5 – чотирьох зіркових та 16 – тризіркових, 
що дозволить кожному знайти готель відповідно до своїх потреб та вподобань. також є 5 
кінотеатрів, 9 театрів, 13 музеїв, а для любителів шопінгу –  у місці знаходиться 11 торгових 
центрів. різноманітність ресторанів, кафе, пабів та нічних клубів дасть вам багатий перелік 
можливостей для того, щоб добре провести час з друзями та родиною.

найкращим способом для того, щоб оглянути місто та відвідати усі його цікаві місця 
– є добре розвинена мережа велосипедних доріжок по котрих можна пересуватися на 
сучасних міських велосипедах, самокатах чи мотороверах.

Жешув, надає жителям можливість насолоджуватися багатою культурною та 
спортивною пропозицією. загалом, протягом року у місті проходить 45 фестивалів, серед 
яких найбільшими, які проходять циклічно у Жешуві, є: схід культури – європейський 
стадіон культури, фестиваль карпатії, фестиваль Паняги, Жешувський марафон, ралі 
Жешув, tour de Pologne.

��
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Rzeszow is a modern, dynamic city of young and enterprising people. it is the economic, 
educational, cultural and sports center of Podkarpackie Voivodeship.

Due to its convenient location – (170 km to Lviv and 170 km from krakow) and a rich variety 
of tourist attractions, including: old market Square, the underground tourist route, Under 
the Chestnut trees Alley, charming Art nouveau villas, the ancient Lubomyrsky Castle and 
beautiful Rzeszow boulevards at the wislok river, and many, many more, makes Rzeszow a 
perfect tourist destination. 

Rzeszow is a wonderful city to relax and chill with friends and family. there are 33 hotels 
including one-five-Star, 5 – four-star and 16-three-star, which will allow everyone to find one 
according to their needs and preferences. there are also 5 cinemas, 9 theaters, 13 museums 
and for shopping lovers there are 11 shopping centers in the city. A wide variety of restaurants, 
cafes, pubs and night clubs will give you a rich list of options to spend a good time with your 
friends and family.

the best way to look around the city and visit all interesting places, is to use well developed 
bike paths network and ride on modern city bikes, mopeds or scooters.

Rzeszów, provides residents with the opportunity to enjoy a rich cultural and sports offer. 
in total, 

45 festivals take place in the city during the year, among which the largest, which take place 
cyclically in Rzeszow, are: East of Culture – European Stadium of Culture, Carpathia festiwal, 
Paniaga festiwal, Rzeszów marathon, Rzeszów Rally, tour de Pologne.

RZESZOW

��

ExhIBITORS
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ЖИТОМИРСьКИЙ ОБЛАСНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

вул. Мала Бердичівська, 25,
м. Житомир, 10014, Україна
Тел.: +38 0412 474420
e-mail: zhotic@ukr.net
www.tic.zt.ua
www.facebook.com/zhtic
www.instagram.com/ticzt

4
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Житомирський обласний туристичний інформаційний центр (Жотіц) був створений у 
2018 році для промоції позитивного туристичного іміджу Житомирщини.  

основними завданнями Жотіц є сприяння розвитку туристичного потенціалу області, 
налагодження якісних та ефективних комунікацій, створення умов та покращення 
позицій Житомирщини як туристичної області через розвиток та просування привабливих 
туристичних продуктів і послуг, створення власного туристичного бренду, а також 
формування позитивних туристичних вражень.

в туристичному інформаційному центрі надають детальну інформацію про туристичну 
інфраструктуру, архітектурну та культурну спадщину, екскурсійні маршрути та можливості 
гарного дозвілля в Поліському краї.  
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Zhytomyr Regional tourist information Center (ZRtiC) was created in 2018 to promote a 
positive tourist image of Zhytomyr region.

the main tasks of ZRtiC are to promote the development of the tourist potential of the region, 
establish high-quality and efficient communications, create conditions and improve the position 
of Zhytomyr region as a tourist area through the development and promotion of attractive tourist 
products and services, the creation of its own tourist brand, as well as the formation of positive 
tourist impressions.

the tourist information center provides you with detailed information about tourist 
infrastructure, architectural and cultural heritage, excursions and opportunities for a good leisure 
in the Polesie region.

4

ExhIBITORS

ZhYTOMYR REGIONAL TOURIST INFORMATION CENTER

25, Mala Berdychivska Str.,
10014, Zhytomir, Ukraine
Phone: +38 0412 474420
e-mail: zhotiz@ukr.net
www.tic.zt.ua
www.facebook.com/zhtic
www.instagram.com/ticzt
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загальна площа більше 6 тис. кв.м, та велика парковка. 
розваГи:
-  річка, шириною 3 метри і довжиною 250 метрів різної глибини з постійною течією. 

вона проходить по всій території внутрішнього аквапарку, під мостами та декоративними 
тунелями.

- сПа-зона, яка включає в себе – хамам, інфрачервону сауну, лазню  та велику соляну 
кімнату.

- Два басейна-джакузі з термомінеральною лікувальною водою двох видів.
- басейн з штучними хвилями під відкритим небом з соленою, як на морі водою. загальна 

його площа 2200 кв.м., глибиною до 1,80м., та зоною відпочинку на 400 лежаків.
- окремий переливний басейн інфініті на Лаунж-зоні, розміром 7х14 метрів з м’якими, 

диванного типу ліжками, розміром 2х2 метри.
- 4 гірки. Дві з світовими ефектами та дві зі спуском на кругах. 
- велике водне дитяче містечко, з бризгалками, лабіринтами та різного роду 

розвагами.
- Дитячий майданчик для немовлят, з зовсім маленькою водою та відокремленою зоною 

відпочику для батьків.
ХарчУвання:
- «бістро» – заклад самообслуговування, з великим вибором страв, десертів та 

напоїв.
-  фаст-фуд. тут подають піцу, бургери, хот-доги та інші страви швидкого 

приготування.
- Лаунж-tapaz – це окремо виділена зона з обслуговуванням ресторанного типу , яка 

знаходиться на другому поверсі, поряд з басейном інфініті та неймовірним краєвидом.
Графік роботи :
Щодня з 9:00 по 22:00 годину. 
Ми працюємо щодня, також у всі вихідні та святкові дні! 

КАРПАТІЯ
акваПарк

м.Мукачево, Україна
вул: Духновича,89
Тел.: +38 095 5996876
e-mail: aqua.park.karpatia@gmail.com
aquakarpatia.com.ua

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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КАРПАТИ.ІНФО

вул. Зелена, 109,
Львів, 79000, Україна
e-mail: info@karpaty.info
www.karpaty.info/ua/

туристичний холдинг «карпати.інфо» об’єднує найбільший онлайн-каталог відпочинку 
в Українських карпатах, школу «ki School», туристичного оператора «карпати.тревел». з 
2005 року допомагаємо туристичному бізнесу розвиватись і покращувати сервіс. надаємо 
рекламні, навчальні та консалтингові послуги.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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the tourism holding «karpaty.info» unites the online travel catalogue of the Ukrainian 
Carpathians, karpaty.info School, tour operator «karpaty.travel». we help the tourism business 
in western Ukraine develop and improve its service, providing advertising, educational, and 
consulting services.

KARPATY.INFO

109, Zelena Str, 
Lviv,79000, Ukraine
e-mail: info@karpaty.info
www.karpaty.info/ua/

ExhIBITORS
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МЕДІА ТРЕВЕЛ ВОРЛД
ПП

вул. Юрія Іллєнка, 5б, а/с 44
м. Київ, 04050, Україна
e-mail:info@mtworld.com.ua
https://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.

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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tRAVEL nEwS magazine  – is one of the first and most popular glossy printed edition about 
travel and lifestyle in Ukraine, published since 1996.

tRAVEL nEwS offers  a convenient travel format, more than 160 pages of fascinating 
information every season, created by  famous bloggers, photographers, journalists, professionals 
– people who love what they do, happy to share their experiences and inspire readers to 
amazing discoveries.

MEDIA TRAVEL WORLD
PV

5b, a/s 44, Yuriya Illyenka, Str.
Kyiv, 04050, Ukraine
e-mail:info@mtworld.com.ua
https://travelnews.com.ua/

ExhIBITORS
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МЄГАТУР
тов

б-р Лесі Українки, 29, офіс 58
м. Київ, 01014, Україна
e-mail: info@mega-tour.org
http://mega-tour.org/, 
http://megatour.ua/ru/tourism/

організація полювання та риболовлі в Україні та закордоном. Журнал «Мєгатур» ‒ новини 
туризму, полювання, риболовлі. кращий тур із Мєгатур! з Мєгатур все буде трофейно!

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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the organization of hunting and fishing tours in Ukraine and abroad. the magazine 
«megatour» ‒ travel news, hunting and fishing. the best tour with megatour! with megatour 
everything will be trophy!

MEGATOUR
LimitED LiAbiLity ComPAny

29, Lesi Ukrainki blvd, office 58, 
Kyiv, 01014 Ukraine
http://mega-tour.org/, 
http://megatour.ua/ru/tourism/

ExhIBITORS
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Приватна збірка старовинних січкарень, яка налічує понад 80 різних екземплярів з 10 
країн світу. отримав нагороду рекорд України.

зокрема 30 європейських виробників:  англії, німеччини, австрії, чехії, Польщі, румунії, 
Угорщини, Швеції.

Усі експонати зібрані з території України.
Музей працює за попередньою домовленістю.

МУЗЕЙ СІЧКАРНІ

с. Суховоля
Тел.: +38 097 9601721

54

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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експозиції:
- історії міста
- етнографії
- екуменічна церква
- родини ракоці
- Меморіальна кімната козинці
- Меморіальна кімната князю коріатовичу
- камера катування
- Лицарська зала
- експозиція старожитностей
- авторський музей академіка мистецтв володимира Микити
- картинна галерея
- експозиція ато
- експозиція репресій тоталітарного режиму на закарпатті
Послуги: екскурсії; вечірні екскурсії; квести; Шлюб за добу; вінчання; фестивалі; Події;  

концерти; Дегустаційний зал; сувеніри.
 
вартість вхідного квитка:
Дорослі – 100 грн.
Діти ( до 7 років) – 50 грн.
Пільгові ( студенти, пенсіонери) – 70 грн.
екскурсії:
Дорослі- 300 грн. до 20 осіб
Діти- 200  грн. до 20 осіб

Графік роботи :
Щодня з 9:00 по 18:00 годину. 
Ми працюємо щодня, також у всі вихідні та святкові дні! 
Щиро запрошуємо відвідати наш музей та ознайомитись з історією міста Мукачево та 

нашим краєм!

МУКАЧІВСьКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ –  
ЗАМОК ЯКИЙ ЖИВЕ!

м. Мукачево, 89600
вул. Замкова гора б/н
Тел.: +380 99 2732199
e-mail: zamokpalanok@gmail.com
Facebook: Мукачівський Історичний Музей/ Palanok castle20

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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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, 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.

ОЛЕШКІВСьКІ ПІСКИ
націонаЛЬний ПрироДний Парк

пров. Ракитний, 16,
м.Олешки, 75100, Херсонська обл., Україна
Тел.:  +38 05542 45722
 +38 098 2189186
e-mail: oleshki.sands@gmail.com
www.nppop.gov.ua28
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ПАРК ІСТОРІЇ ЗЕМЛІ

с. Підгір’я, Богородчанський район
Івано-Франківська область, Україна,
Тел.: +38 098 8489811
e-mail: earthhistorypark@gmail.com
underhill-park.com.ua

Парк історії землі – це унікальний простір, що дозволяє кожному бажаючому вирушити 
у пригодницьку подорож і пережити на власному досвіді кожну історичну еру. за час 
інтерактивної екскурсії, гості парку стають справжніми дослідниками і на чолі з гідом 
відправляться в подорож: від початку історії планети до технологій майбутнього.

Парк історії землі – це місце зустрічі людини зі своїм домом – планетою земля. До 
нас приходять, щоб:

- Пізнати невідомі сторінки історії світу динозаврів, мамонтів та інших доісторичних 
тварин;

- відвідати портал майбутнього з цікавими квестами, роботами та технологічними 
розвагами;

- відкрити невідомі сторінки з історії нашої планети;
- відвідати відпочинкові та спортивні зони, ігрові майданчики, фуд-корт, а також крамниці 

із сувенірами та літературою власного видавництва;
- отримати неймовірні враження від виступів талантів місцевого та всеукраїнського 

рівня;
- Доторкнутись до Днк української ідентичності та історії на виступах та воркшопах 

майстрів із різних куточків нашої країни;
- Повернутись ще раз. Парк – динамічний, постійно з’являються нові локації, нові квести. 

це оупенспейс, де талановиті люди можуть реалізувати будь-який перфоманс.
Щороку ми готуємо оновлення у вигляді моделей, локацій, експозицій, цікавих ігор 

та розваг. Парк – місце сили, яке притягує людей з усіх куточків України та європи. це 
місце, де не важливо скільки тобі років, яка твоя професія та які твої погляди на життя. 
сюди приходять люди, щоб з дитячим захопленням відкрити для себе наш дім – планету 
земля. Ми не обмежуємо правилами, тому залишили тільки одне: не нудьгувати. Хочеш 
– можеш залізти верхи на мамонта, погратись із роботом або просто випити філіжанку 
кави з нашим гідом.

Проведіть час із користю та розвагами у Парку історії землі! 

57
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Earth’s history Park is a unique space that allows anyone to go on an adventure journey 
and experience each historical era on their own. During an interactive tour, guests of the park 
become real explorers and, led by a guide, set off on a journey from the beginning of the planet’s 
history to the technologies of the future.

Earth’s history Park is a place where a person meets his homeland – Earth. People visit 
us to:

- Explore the unknown pages of the history of dinosaurs, mammoths and other prehistoric 
animals’ world;

- Visit the portal of the future with interesting quests, robots and technological 
entertainments;

- Discover unknown pages from the history of our planet;
- Visit touristic and sports areas, playgrounds, food court, as well as shops with souvenirs 

and literature from our own publishing house;
- Get incredible impressions from the performances of local and national-level talents;
- touch the DnA of Ukrainian identity and history at the performances and workshops of 

masters from different parts of our country;
- Come back again. the Earth’s history Park is dynamic. new locations and quests 

are constantly appearing. this is an open space where talented people can realize any 
performance.

Every year we prepare updates – models, locations, exhibitions, interesting games and 
entertainments. the Earth’s history Park is a place of power that attracts people from all 
over Ukraine and Europe. this is a place where it doesn’t matter how old you are, what your 
profession is and what your views on life are. People come here to discover our home – the 
planet Earth – with childlike enthusiasm. we do not limit people by rules, so we left only one: 
do not feel bored. if you want, you can ride a mammoth, play with a robot or just have a cup of 
coffee with our guide.

Spend time with benefit and fun at the Earth’s history Park!

EARTh’S hISTORY PARK

Pidhir’ya village, Bohorodchansky district, 
Ivano-Frankivsk region, Ukraine,
Phone: +38 098 8489811
e-mail: earthhistorypark@gmail.com
underhill-park.com.ua57

ExhIBITORS
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Проєкт «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» реалізовується з метою 
збереження природних багатств України. Грант у розмірі 14 млн. євро був наданий урядом 
німеччини через кредитну Установу для відбудови. Проєкт впроваджується міжнародним 
консорціумом у складі Aht GRoUP AG, Дунайсько-карпатської програми wwf international 
та франкфуртського зоологічного товариства. Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів України несе відповідальність за загальну реалізацію проєкту. кошти спрямовані 
на розвиток інфраструктури восьми цільових територій карпат, розроблення планів 
управління, роботу з місцевими громадами, закупівлю транспорту, обладнання тощо. 
зокрема, нещодавно був розроблений ресурс про усі нацпарки та заповідники України 
wownature.in.ua. 

Детальніше про проєкт: snpa.in.ua.

ПІДТРИМКА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ  
ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ  
Проєкт

вул. Шевченка 70, oф. 1
Львів, 79039 Україна
Тел.: +38 032 2330423
e-mail: info@snpa.in.ua
http://snpa.in.ua/ 3

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
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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.  
s 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.

13
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POTOKI hOUSE
SPA&hotEL

19-A, Richna, Str.,
Kamenny Potoki, Village, 36763, Kremenchuk district,  
Poltava region, Ukraine, 
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.

ExhIBITORS

SEASONS 
mAGAZinE

8, off. 44,Teremkivska Str., 
03187, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 5266308
www.seasons.net.ua
www.seasons.in.ua
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ПосЛУГи
тзов санаторій-профілакторій «теПЛі воДи» пропонує: лікувальні ванни з термальною мінеральною 

хлоридно-натрієвою, борно-бромною водою з підвищеним вмістом йоду температурою 36-38 с°
Показання для зовнішнього застосування:
захворювання опорно – рухового апарату:
- ревматоїдний артрит або поліартрит у адекватній фазі з мінімальною та середньою активністю 

процесу;
- Мікрокристалічні артрити (подагричний артрит або поліартрит);
- Псоріартричний артрит у стадії ремісії;
- анкілозуючий монфілоартрит (хвороба бехтерева) у неактивній фазі;
- Усі види остеноартрозів різних стадій (і, іі, ііі);
- остеохондроз хребта і нестабільність його з вторинними неврологічними розладами;
- наслідки перелома тулуба і кінцівок з уповільненою консолідацією;
- захворювання позасуглобових м’яких тканин: міозіти, бурсити, поліартрити, тендовагініти, епіконделіти, 

синовіти;
- контрактури: міогенні, десміогенні, артрогенні, нейрогенні, тощо;
- остеомієліти: хронічні, гематогенні (окрім туберкульозних).
Захворювання серцево – судинної системи: • атеросклероз артерій кінцівок: облітеруючий атеросклероз 

судин кінцівок і термінального відділу черевної аорти без виразки, гангренги, прогресуючої ішемії • тромбангеніт 
облітеруючий • Хвороба вюргера • ендартеріїт • флебіт і тромбофлебіт з венозною недостатністю (з трофічними 
змінами у вигляді інфільтрацій) • Хронічна венозна недостатність на тлі виразкової хвороби у стадії компенсації 
та субкомпенсації • Початкові прояви гіпертонічної хвороби, а також гіпертонії.

Захворювання нервової системи: • захворювання периферичних нервів • радикуліт • радикуневрит 
(зумовлені остеохондрозом шийного, грудного, поперекового відділів хребта) • захворювання вегетативної 
нервової системи • захворювання центральної нервової системи • наслідки закритих та відкритих травм 
головного мозку • наслідки травм спинного мозку, а також наслідки операцій • атеросклероз судин головного мозку 
(без порушень мозкового кровообігу, з супутньою гіпертонічною хворобою і – ііа стадії) • неврози, неврастенія  
• Мігрень • Хвороба рейно.

Гінекологічні захворювання: • Хронічний сальпінгіт, неодгезит (не менш ніж за 2 міс. після загострення)  
• Переметрит, периметрит ( за 4 – 6 тижнів після загостренння ) • тазові зпайки черевини • ендометрит, метріїт 
у хронічній стадії. Ускладнення після хірургічних втручань (не раніше ніж за 2 міс. після гострого періоду)  
• Паталогічний перебіг клімаксу і симптоми менопаузи.

Захворювання органів дихання (нетуберкульозного характеру): • емфізема легень (без вираженого 
кардіопульмонального синдрому) • бронхіальна астма (без частих приступів).

Захворювання з порушенням обміну речовин та ендокринної системи: • ожиріння • Подагра • цукровий 
діабет • Мочекислий діатез • Гіпотіреоз.

 курс складається 3 10-12 ванн!

25
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ТЕПЛІ ВОДИ
санаторій-ПрофіЛакторій тзов

вул. Санаторна, 6
с. Велятино, Хустський р-он, 
Закарпатська обл., 90453, Україна
www.tepli-vody.com.ua
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ТЕРНОПІЛЛЯ ТУРИСТИЧНЕ

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.
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вул. Грушевського, 8
м. Тернопіль, 46021, Україна,  
http://www.te.gov.ua
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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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8, Grushevskogjo Str.,
46021, Ternopil, Ukraine,  
http://www.te.gov.ua
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ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
М. терноПіЛЬ

Хочете знати: що, де, коли? відбувається в тернополі та околицях – звертайтеся у 
туристично-інформаційний центр. тут ви знайдете не тільки інформацію про місто та 
область, але й з допомогою екскурсоводів та краєзнавців зможете зануритися у втрачену 
історію нашого краю.

а ще частинку у вигляді сувенірів та «теплих» пам’яток зможете взяти із собою на 
згадку.
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Do you want to know: what? where? when? takes place in ternopil and its and the outskirts 
– contact the tourist information Center. here you will find not only information about the city 
and region, but also with the help of guides and local historians you can immerse yourself in 
the lost history of our region. And you can take a piece in the form of souvenirs and «warm» 
sights with you to remember.

15
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TOURIST INFORMATION CENTER
tERnoPiL



107 Львів • Галицькі Експозиції • 2021 • Galician Exposition • Lvіv

УНІВЕРСУМ ГІТАРС
тзов

проспект Академіка Глушкова, 1 
ВДНГ, павільйон №6, Київ,
Tел.: +38 067 4473653
e-mail: a.doroshenko@universumguitars.com

Universum hall – це новий унікальний туристичний об’єкт. історико-музичний культурний 
центр Universum hall – це простір нового формату, в рамках якого діють: виставка гітар 
Universum Мuseum, яка працює на постійній основі, концертний зал, лаунж-зоны, кафе, 
бар, сувенірний магазин, музична школа та інше.

Universum museum – єдина та унікальна за концепцією, інтерактивна виставка вінтажних 
та сучасних електрогітар. 

Унікальні експонати: електрогітари та інші музичні інструменти, відомих світових брендів 
від початку 20-го сторіччя до сьогодення, на яких грали світові зірки. 

Понад 400 експонатів з різних куточків світу!
Проведення групових та індивідуальних екскурсій, майстер-класів, інтерактивних 

анімаційних імпровізацій, ретро-концертів, лекторіїв та багато іншого, за участі 
висококваліфікованих екскурсоводів.

45
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Universum hall is a new unique tourist attraction. the historical-Cultural music Center 
Universum hall is a space of a new format, which includes: the guitar exhibition Universum 
Мuseum, which operates on a permanent basis, a concert hall, lounge zones, a café-bar, a 
souvenir shop, music school and more.

the Universum museum – is the one and only interactive exhibition of vintage and modern 
guitars. Unique exhibits: electric guitars and other musical instruments, world-famous brands 
from the early 20th century to the present, played by world-famous stars.

 more than 400 exhibits from all around the world!
 Conducting group and individual tours, workshops, interactive entertainment with elements 

of improvisation, retro concerts, lectures and much more, with the participation of our highly 
qualified guides.

UNIVERSUM GUITARS
LimitED LiAbiLity ComPAny

Akademika Glushkova Avenue, 1
VDNG, pavilion №6, Kyiv,
e-mail: a.doroshenko@universumguitars.com
Phone: +38 067 447365345
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УПРАВЛІННЯ КУЛьТУРИ,  
НАЦІОНАЛьНОСТЕЙ,  
РЕЛІГІЙ ТА ТУРИЗМУ  
ЛУГАНСьКОЇ ОБЛАСНОЇ  
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

просп. Центральний, 59                              
м. Сєвєродонецьк, 93405, Луганська область, Україна
e-mail: kulturaloda@loga.gov.ua, kulturaloda@gmail.com
http://loga.gov.ua /oda/about/depart/dep_culture
www.facebook.com/Управління-культури-національностей-релігій-
та-туризму-Луганської-ОДА-298896790493080

Луганська область є привабливим регіоном з точки зору розвитку туризму, має вигідне географічне 
положення. територіально знаходиться на сході України, по обидві сторони середньої течії річки сіверський 
Донець.

Для багатьох Луганщина є такою собі теrrа іncоgnіtа, яку уявляють лише краєм териконів і труб. Попри 
цей хибний стереотип, східна брама України є одним з найбагатших регіонів як на природні дива, так і 
цікавинки, створені руками людей. 

 Луганщина – це місце, де зустрічаються люди, ідеї, мистецтво, щоб створювати майбутнє: первозданна 
степова природа, власний гранд-каньйон, найстаріші в Україні кінні заводи, автентичні музеї – кожен знайде 
тут щось цікаве для себе; тут бережуть традиції краю і радо діляться ними з гостями. одна з візитівок 
регіону –  козачий кінний театр. спектаклі в історичних костюмах і з бойовою зброєю та козацькі трюки 
нікого не залишать байдужими; Луганщина – край сакральної архітектури, і це не тільки величні святині, 
а й загадковий печерний монастир та незвичайний бурштиновий храм (єдиний у світі, до речі);  Луганська 
область має різноманітні  ресурси та унікальні місця для розвитку оздоровлення і лікування: заповідне 
урочище, вода в якому є аналогом іжевських мінеральних вод, або джерело цілющої мінеральної води, 
близької по складу до джерел Миргорода, трускавця та Моршина – все це гармонійне поєднання природної 
краси і краси рукотворної. 

тому у кожного з вас є унікальна можливість завітати на гостинну луганську землю та: пізнати Луганщину 
разом з нами! побачити цікаві історії та відкрити нові місця! захопитись таємничими легендами та неповторними 
краєвидами! і першими в Україні зустріти схід сонця!

це лише мала частина того, чим цей регіон може привабити туриста.
Подорожувати Луганщиною безпечно! 
територія Луганської області відома багатством і своєрідністю ландшафтів та природних екосистем. наша 

унікальна природа – це гармонійне поєднання степу і безкраїх змішаних лісів. заповідні зони Луганщини мають 
дивовижні рекреаційні та оздоровчі властивості. на території лісового масиву зберігається значна історико-
археологічна і культурна спадщина. справжньою окрасою Луганської області  є національний природний 
парк «кремінські ліси», урочище «Дубовий гай», регіональний ландшафтний парк «біловодський» разом з 
ботанічним заказником загальнодержавного значення «юницький».

Луганщина цінує і пишається своєю духовною спадщиною. на території області більше 300 православних 
храмів, церков, соборів, монастирів. на відвідування лише найвідоміших зі святих місць можна витратити 
не одну добу.

культурно-пізнавальний туризм, спрямований на ознайомлення з певною територією, її природою, 
історичними та культурними особливостями. зокрема, йдеться про найстаріші в Україні кінні заводи, які є 
пам’ятками архітектури і засновані ще у xViii-xix століттях.

 один з найбільш популярних напрямів – подієвий туризм. серед його найбільш цікавих напрямів 
– гастрономічні фестивалі, культурно-освітні та етнографічні заходи, виставки та багато іншого. наприклад, 
обласний фестиваль-конкурс «Луганщина – світанок України», всеукраїнський фестиваль-конкурс 
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УПРАВЛІННЯ КУЛьТУРИ І ТУРИЗМУ  
ДОНЕЦьКОЇ  ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Двірцева, 37                               
м. Краматорськ, Україна, 84300
Тел.: +38 095 7295343
e-mail: culturaoblasti@gmail.com
kultura.dn.gov.ua

розвиток сучасної Донеччини прийнято асоціювати з розвитком промисловості, 
будівництва, сільського господарства, торгівлі тощо. однак сьогодні ми хочемо розповісти 
вам про іншу Донеччину, в степах якої колишиться шовковиста ковила, а з розуму зводить 
аромат чебрецю. Де на широких просторах сотні видів рослин, що пам’ятають скіфів та 
сарматів і величаво спить курган «Дід».

Для мандрівників буде несподіванкою гірська країна в мініатюрі – заповідник кам’яні 
могили, це «місце сили» з історією в два мільярди років, а підземелля має неймовірні 
рукотворні цілющі печери. в гіпсових штольнях «Artwinery» ви можете насолодитись 
процесом створення «вин королів», а після того побувати на прогулянці по старовинному 
бахмуту.

Уявіть собі, що в насиченому промисловими підприємствами Донбасі є унікальне місце, 
назване «Донецькою Швейцарією». святогір’я, або святі гори, розташовані на березі річки 
сіверський Донець. це крейдові гори, реліктові крейдяні сосни і вікові дуби! це справжній 
«магніт» України!

Донеччина вражає та надихає! впізнайте її!!!

��
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the development of modern Donetsk region is associated with the development of industry, 
construction, agriculture, trade and more. however, today we want to tell you about another 
Donetsk region, in the steppes of which a silky feather sways and the aroma of thyme drives 
you crazy. where there are hundreds of species of plants in the vast expanses that remember 
the Scythians and Sarmatians and the Grandfather mound sleeps majestically.

A miniature mountain country will come as a surprise to travelers – the Stone Graves 
Reserve, a «place of power» with a history of two billion years, and the dungeon has incredible 
man-made healing caves. in the gypsum galleries «Artwinery» you can enjoy the process of 
creating «wines of kings», and then go for a walk on the ancient bakhmut.

imagine that in the industrialized Donbass there is a unique place called «Donetsk 
Switzerland». Svyatogorye, or the holy mountains, are located on the banks of the river 
Seversky Donets. these are chalk mountains, relict chalk pines and age-old oaks! this is a 
real «magnet» of Ukraine!

Donetsk impresses and inspires! Get to know her !!!

DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM OF DONETSK 
REGIONAL STATE ADMINISTRATION

37, PalaceStr.,
Kramatorsk, Ukraine, 84300
Phone: +38 095 7295343
e-mail: culturaoblasti@gmail.com
kultura.dn.gov.ua��
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УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ДЕПАРТАМЕНТУ  
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
ЛьВІВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДИ

пл. Ринок, 1
м. Львів, Україна, 79006
Тел./факс: +38 032 2975753
e-mail: tourism@lvivcity.gov.ua
Інтернет-сторінка: 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.
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TOURISM OFFICE OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
DEPARTMENT OF LVIV CITY COUNCIL

1 Rynok Sq.,
Lviv 79006, Ukraine
Phone/fax: +38 032 2975753
e-mail: tourism@lvivcity.gov.ua
Website: www.lviv.travel
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туристична привабливість найбільше вирізняє Львівську область з-поміж усіх регіонів 
України. Маючи багату історико-культурну, природну та рекреаційну спадщину, одне з 
основних завдань – збереження та забезпечення сталого розвитку. Популярними видами 
туризму на Львівщині є активний та екологічний, культурно-пізнавальний, медичний та 
оздоровчий, гастрономічний, перспективний напрям – індустріальний туризм.

Утвердження позитивного іміджу та промоція регіону як туристичної дестинації на 
території України та за її межами, покращення якості туристичних послуг, розвиток 
туристичної інфраструктури та створення безпечних умов для подорожей – одні з основних 
пріоритетів Львівської облдержадміністрації. в співпраці з громадами та туристичним 
активом управління туризму та курортів облдержадміністрації працює над створенням нових 
туристичних продуктів та комфортних умов задля реалізації розвиткових та креативних 
туристичних проєктів. 

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ  
ЛьВІВСьКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Винниченка, 18
м. Львів, 79008, Україна
Тел./факс: +38 032 2613913, 2613919
e-mail: tourism@loda.gov.ua
https://loda.gov.ua/upravlinnya_turyzmu_ta_kurortiv
FB: utkloda
IG: tourism_resorts_loda
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УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЇ МІСТА ЛУЦьКОЇ 
МІСьКОЇ РАДИ

вул. Богдана Хмельницького, 21
м. Луцьк,43025 Україна
Тел.: +38 0332 777924
Тел./факс: +38 0332 777956
e-mail: lutsktourism@gmail.com
www.lutskrada.gov.ua
www.visitlutsk.com

Луцьк – європейське місто, де сучасне та минуле тісно переплітаються, а факти мирно 
співіснують з міфами, легендами та міськими бувальщинами, де все – і давня бруківка, і віконниці 
старовинних будинків, і стіни древніх храмів зберігають подих історії. 

Луцьк – одне з найдревніших міст України. його історія налічує близько 1000 років. Перша 
літописна згадка про Луцьк датується 1085 роком. 

однією із найголовніших історичних подій міста Луцька став з’їзд європейських монархів, 
що відбувся у 1429 році. непересічність цієї події, її загальноєвропейський масштаб і значення 
в історії європи створили Луцьку передумови для його розвитку як європейського туристичного 
міста. 

візитівкою міста є Луцький замок (14 ст.), що є одним із семи чудес України. Міська 
багатокультурність представлена спорудами багатьох релігійних конфесій різних історичних 
періодів: кафедральний костел святих апостолів Петра та Павла (17 ст.), святотроїцький 
кафедральний собор (18 ст.), синагога (17 ст.), Хрестовоздвиженська церква (17 ст.), Лютеранська 
кірха (початок 20 ст.) тощо. Проте і сучасна архітектура Луцька може похизуватися своїми 
витворами такими як будинок скульптора Миколи Голованя чи найдовший у світі житловий 
будинок.

Проте, у місті Луцьку існує ще й підземне місто. Підземелля старого міста розповідають багато 
цікавих історій середньовіччя, із життя тогочасних лучан, їхні сумні та щасливі сторінки.

також місто може похвалитися унікальними музеями. єдиний в Україні музей, що репрезентує 
регіональну волинську школу іконопису xVi – xViii ст., – Музей волинської ікони, де серед понад 
400 ікон зберігається Холмська ікона божої матері (xi ст.), Музей історії Луцького братства, Музей 
книги, Музей дзвонів, волинський регіональний музей українського війська та військової техніки, 
а також Музей сучасного українського мистецтва корсаків.

Протягом року у місті відбувається велика кількість культурно-мистецьких заходів. серед 
найцікавіших: арт-шоу «ніч у Луцькому замку», фестиваль українського духу «бандерштат», арт-
променад  «так звучить Луцьк!», фестиваль історичного духу «князівський бенкет», літературна 
резиденція «Місто натхнення», фестиваль «волинська княжна». традиційними для міста стали 
джазові фестивалі, такі як «Art Jazz Cooperation», «Jazzbez», «Музичні діалоги» та фестивалі 
класичної музики, найвизначнішим з яких є «стравінський та Україна».

Луцьк є серцем озерного краю – мальовничої волині, яка здавна славиться своїми лісами, 
чудовими озерами, повноводними ріками. саме тут розташоване найглибше і найчистіше озеро 
України – світязь.
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Lutsk is a European city where the present and the past closely intertwine and reality peacefully 
coexists with myths and legends and with the city’s true history. it is the city where ancient stone 
bricks, shutters of ancient houses, and walls of ancient buildings retain the breath of the history.

Lutsk is one of the most ancient cities of Ukraine. its history goes back about 1000 years. Lutsk 
was first mentioned in the ipatiev Chronicle in 1085.

one of the most important historical events of Lutsk was the Congress of European monarchs, 
which took place in 1429. the originality of this event, its pan-European scope and significance in 
the history of Europe created the preconditions for Lutsk development as a European tourist city.

the hallmark of the city is Lutsk castle (14th century), it is one of the Seven wonders of Ukraine. 
Urban multiculturalism is represented by buildings of various religions from different historical periods: 
St. Peter’s and Paul’s Cathedral (17th century), holy trinity Cathedral (18th century), Synagogue 
(17th century), Church of the Exaltation of the Cross (17th century), Lutheran Church (early 20th 
century). however, the modern architecture of Lutsk is also very beautiful, for example, the house 
of sculptor mykola Golovan or the longest building in the world. 

there is still the underground city. Dungeons of the old city tell many interesting stories of the 
middle ages, about the life of the city inhabitants, their sad and happy pages. 

there are also unique museums in the city. there is the only museum in Ukraine, which represents 
the regional Volyn school of icon-painting of xVi – xViii centuries, – museum of Volyn icon where 
the kholm icon of the mother of God (xi century) stored among more than 400 icons.  there is also 
museum of the history of Lutsk brotherhood, book museum, the bell museum, the Volyn Regional 
military museum and the korsaks’ museum of Ukrainian modern Art.

During the year the city hosts a number of cultural and artistic events. Among the most interesting: 
art-show «night at the Lutsk castle», festival of Ukrainian spirit «bandershtat», art promenade 
«Lutsk sounds like that!», festival of the historical spirit «Princely feast», literary residence «the City 
of inspiration» and festival «Volyn Princess». City jazz festivals such as «Art Jazz Cooperation», 
«Jazzbez», «musical dialogues» and classical music festivals, the largest of which is «Stravinskyi 
and Ukraine» are steel traditional. 

Lutsk is the heart of the lake district, picturesque Volyn region, which is famous for its forests, 
beautiful lakes, flowing rivers. the biggest and the purest lake of Ukraine, Svityaz, is situated 
here.

TOURISM AND CITY PROMOTION DEPARTMENT OF LUTSK 
CITY COUNCIL

21, Bohdan Khmelnytskyi Str. 
43025, Lutsk, Ukraine
Phone: +38 0332 777924
Phone/fax: +38 0332 777956
e-mail: lutsktourism@gmail.com
www.lutskrada.gov.ua
www.visitlutsk.com
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ХЕРСОНщИНА

Херсонщина – унікальна територія для туризму, відпочинку та рекреації. єдина серед усіх 
областей України має вихід одночасно до двох морів – чорного та азовського, мальовничу дельту 
Дніпра, понад 200 км піщаних пляжів. володіє дивовижними ресурсами флори та фауни – близько 
80 об’єктів природно-заповідного фонду, серед яких біосферні заповідники, національні природні 
парки, ландшафтні парки, заказники (міжнародного, національного та місцевого значення). 
з 5 біосферних заповідників України 2 знаходяться саме на Херсонщині – «чорноморський» 
та «асканія-нова». справжніми туристичними перлинами краю є 5 національних природних 
парків – «азово-сиваський», «олешківські піски», «Джарилгацький», «нижньодніпровський» і 
«кам’янська січ». крім того, в регіоні знаходяться понад 150 родовищ цілющих мінеральних і 
термальних вод, лікувальних грязей, ропи соляних озер. на території краю нараховують більше 
ніж 5 тисяч об’єктів історико-культурної спадщини.

активно розвивається лікувально-оздоровчий, водний, сільський зелений, винний, екологічний, 
історико-культурний туризм. туристичні пропозиції підприємств та агентств з організації подорожей 
задовольняють попит на атмосферні тури різного спрямування, які здатні здивувати навіть 
найвибагливіших туристів принципово новими туристичними пропозиціями на будь-який смак, 
для будь-якої вікової категорії та у будь-яку пору року: кайтсерфінг, яхтинг, віндсерфінг, байдарки, 
прогулянки на квадроциклах, рибалка, полювання, відвідування незайманих заповідних території, 
милування унікальними ландшафтами, подорожування козацькими шляхами, театр просто неба, 
різноманітні гастротури та багато інших атракцій.

туристична інфраструктура області представлена широким спектром закладів відпочинку, 
оздоровлення та розміщення (понад 1000 об’єктів: з них 45 дитячих, 76 готельних комплексів та 
26 садиб зеленого туризму).

на акваторії Дніпра в місті нова каховка сьогодні працюють 2 яхт-клуби європейського 
класу. в олешківському районі діють 2 кінні клуби та запроваджується методика іпотерапії. Для 
прихильників енотуризму дегустації пропонують виноробні господарства, комплексами зеленого 
туризму проводяться Міжнародні чемпіонати ловлі хижої риби спінінгом з човна, пізнати народні  
традиції та поринути в атмосферу стародавніх звичаїв запрошує етнографічно-екологічний музей 
просто неба, представлений різноманітними історичними хуторами.

Привабливості області сприяє і насичений фестивальний календар Херсонщини, серед яких 
міжнародний фестиваль театральних прем’єр «Мельпомена таврії», фестивалі «купальські 
зорі», «чорноморські ігри», «Український кавун – солодке диво», «Гоголь-fest» та багато інших 
цікавих івентів.

Щорічно Херсонщину відвідують понад 4 млн гостей, що прагнуть насолодитися унікальними 
природними та кліматичними умовами, відчути на собі лікувальні та оздоровчі властивості 
благодатної землі та скуштувати її екологічно чисті та смачні плоди.
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пл. Свободи, 1
м. Херсон, 73000, Україна
https://khoda.gov.ua
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kherson region is a unique territory for tourism, vocation and recreation. it is the only region in 
Ukraine that has access to two seas at the same time – the black Sea and the Sea of Azov, picturesque 
delta of the Dniprо river, more than 200 km of sandy beaches. kherson region has amazing resources 
of flora and fauna – about 80 objects of nature reserve fund, including biosphere reserves, national 
nature parks, landscape parks, reserves (of international, national and local importance). Among 
5 biosphere reserves in Ukraine two of them are located in kherson region: «black Sea biosphere 
Reserve» and «Askania-nova biosphere Reserve». the real tourist gems of the region are 5 national 
nature parks: «Azov-Sivash», «oleshkivski sands», «Dzharylgatsky», «nyzhniodniprovskyi» and 
«kamyanska Sich». moreover, kherson region has more than 150 deposits of healing mineral and 
thermal waters, therapeutic muds, brines of salt lakes. there are more than 5 thousand objects of 
historical and cultural heritage in the region.

medical, water, rural green, wine, ecological, historical and cultural tourism is actively developing. 
tourist offers of enterprises and travel agencies comply with the demand for various directions 
atmospheric tours, which can surprise even the most fastidious tourists with fundamentally new offers 
for every taste and for any age, and at any time of year: kitesurfing, yachting, windsurfing, kayaking, 
quad biking, fishing, hunting, visiting pristine nature reserves, admiring unique landscapes, traveling 
the Cossack trails, open-air theater, a variety of gastronomic tours and many other attractions.

the tourist infrastructure of kherson region is represented by a wide range of recreation, health 
and accommodation facilities (more than 1000 objects: 45 of them are children’s, 76 hotel complexes 
and 26 farmsteads of green tourism).

Currently, there are two European-class yacht clubs at the Dnipro river area in the nova kakhovka 
city. there are two equestrian clubs in oleshky district and the hippotherapy methods are introduced. 
for admirers of wine tourism wineries offer tastings, green tourism complexes hold international 
Championships of predatory fishing by spinning from a boat, to learn the folk traditions and immerse 
yourself in the atmosphere of ancient customs invites the ethnographic and ecological open-air 
museum, represented by various historical farmsteads.

the attractiveness of the region is facilitated by the rich festival calendar of kherson region, 
including the international festival of theatrical premieres «melpomene of tavria», festivals «kupalski 
Zori», «the black Sea Games», «Ukrainian watermelon – a Sweet miracle», «Gogol-fest» and 
many other interesting events.

Annually kherson region is visited by more than 4 million guests, who aspire to enjoy the unique 
natural and climatic conditions, experience the healing properties of the fertile land and taste its 
ecologically clean and delicious yield.

KhERSON
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1, Svobody Av.,
73000, Kherson, Ukraine
https://khoda.gov.ua
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ЧЕРВОНОГРАДСьКА  
РАЙОННА РАДА
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пр. Шевченка 19
Червоноград, 80100, Україна
www.bugunitesus.eu

Проект реалізується у партнерстві трьох країн: Польщею, білорусією та Україною.
керівник проекту – Ґміна Дорогочин (Польща), партнери – сокальська районна рада (Україна) 

та департамент туризму Дрогичинського району (білорусь).
Партнери взяли на себе завдання спільної промоції та збереження природної спадщини через 

розвиток туристичної інфраструктури, зміцнення зв’язків та транскордонного співробітництва.
Проект реалізується за кошти Програми транскордонного співробітництва Польща – білорусь 

– Україна 2014-2020.
Партнери проекту – сокальська районна рада (Україна) та Департамент туризму Дрогичинського 

району (білорусь).
Проект дозволить створити новий туристичний продукт на основі принципів сталого туризму 

та збереження природної спадщини прикордонних регіонів вздовж річки буг. це також дозволить 
туристам отримати доступ до екологічно чистих і мало розвинених районів. Проект створює нові 
умови для розвитку підприємництва в економічно відсталих районах на основі місцевих ресурсів. 
його реалізація дозволить інтегрувати місцеві громади у трьох країнах. це дасть можливість для 
розвитку людей, задіяних у туризмі.

найважливіші проектні заходи включають:
1. інвентаризація та позначення двох транскордонних байдаркових маршрутів:
- канал Дніпро-буг, річка Мухавка, річка буг (білорусь – Польща) (приблизно 100 км)
- річка буг – від місцевості верхобуж в Україні до Ґміни вишкув у Польщі; (приблизно 700 км).
2. Позначення створених байдаркових маршрутів (розміщення на береговій лінії річки буг 

інформаційних, попереджувальних та туристичних знаків).
3. визначення ділянок для денного сплаву та місць для денних зупинок байдарочників та 

оснащення їх інформаційними стендами, урнами, укриттями та інноваційними мегафонами для 
прослуховування звуків природи.

4. розробка та публікація путівників та мап окремих ділянок та цілих маршрутів (також в 
електронній версії)

5. виготовлення та встановлення оглядових веж уздовж маршрутів.
6. створення центрів байдаркового туризму в Дорогочині (Польща), сокалі (Україна) та бєліні 

(білорусь).
7. організація двох міжнародних байдаркових сплавів по новостворених маршрутах та трьох   

навчальних зустрічей.
8. рекламна кампанія для транскордонних байдаркових маршрутів, в рамках якої буде розроблено, 

у тому числі, і додаток з маршрутами для смартфонів, комп’ютерну гру та короткометражний фільм, 
що рекламує новостворені маршрути.
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bug unites us – two cross-border kayak trails for tourists.
the project is a result of cooperation of three countries: Poland, belarus and Ukraine.
the Leader of the project is Drohiczyn Commune (Poland), partners are the Council of Sokal 

District (Ukraine) and Department of tourism of Drogichin (belarus).
the Partners undertook actions to ensure promotion and preservation of natural heritage by the 

development of tourist infrastructure, enhancement of connections and cross-border cooperation.
the project is being implementef thanks to the funding from Crossborder Cooperation Programme 

Poland-belarus-Ukraine 2020.
Partners of the project – Sokal District Council (Ukraine) and Department of tourism of Drogichin 

(belarus).
the most important outcome of the project would be a new tourist product, based on principles of 

sustainable tourism and natural environment preservation of the regions located near the country’s 
borders by the river bug. what is more, tourists will gain access to areas that are ecologically 
clean and have little signs of human intervention. the project creates opportunities to develop 
entrepreneurship for economically underdeveloped areas based on local resources. the project will 
also enable the integration of local communities of the three countries. it will provide opportunities 
for people working in tourism.

the most important activities within the project are (among others):
1. Evaluation and creation of two crossborder kayak trails for tourists;
2. Dniepro-bug Cannal, muchawiec River, River bug (bielarus-Poland) – around 100 km;
3. bug River – from werhabuż in Ukraine to wyszków in Poland – around 700 km;
4. All the newly created trails will be properly marked (creation of information signs, warning signs 

and tourist signs along the river banks);
5. Establishment of daily lengths of kayaking and places for daily stops for kayaks, equipping the 

stops with informational boards, trash bins and sheds to rest, as well as innovative megaphones to 
listen to sounds of nature;

6. Guidebooks and maps of trails in general and specific parts (also in digital form);
7. Setting view towers along the trails;
8. Promotional campaign of crossborder kayak trails, which will include smartphone application 

with maps of trails, computer game and short film promoting the trails.
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ChERVONOhRAD DISTRICT COUNCIL

Shevchenko Avenue, 19 
80100, Chervonohrad, Ukraine,  
www.bugunitesus.eu
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Мене звати юрій танчин, в повсякденному житті я підприємець, журналіст та фотограф 
авіації – Spotter yura.

в авіації захоплює абсолютно все, починаючи від реєстрації пасажирів, зустрічей екіпажів 
і аж до самого польоту літака – це заворожує! 

Можна сміливо сказати – в нас велика авіаційна сім‘я, зі своїми традиціями і навіть 
висловами. 

Минув час і я вирішив, що авіація буде не тільки в серці, а й на товарах! 
так я створив  AViAtion StoRE by yURA tAnChyn.
я створюю власні авіаційні товари для справжніх любителів авіації, зокрема футболки, 

поло, фартухи, рушники, парасолі, кепки, рюкзаки, кружки, тарілки та моделі літаків. одним 
з найцікавіших товарів є створена руками лялька бортпровідниці.  

У 2021 році я відкрив перший магазин на «Lviv Jagellon Airport».
найближчим часом планується розширення асортименту та збільшення кількості 

офлайн магазинів.
робимо ці польоти разом!

ЮРІЙ ТАНЧИН
AViAtion StoRE by yURA tAnChyn 
коМПанія

вул. Польова, 71, 
Черляни, 81500, Львівська область, Україна, 
Тел.: +38 096 1379417
e-mail: yura.tanchyn@gmail.com 
https://www.instagram.com/tanchyn_production/ 
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