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 ОРГАНІЗАТОР ФОРУМУ:

 ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

(Україна, м. Львів)

 ЗА СПРИЯННЯ:

 Львівської обласної
 державної адміністрації
 Львівської обласної ради

 Львівської 
 міської ради

 Департаменту міжнародного
 співробітництва та туризму 
 ЛОДА

 Управління туризму департаменту 
 розвитку Львівської міської Ради

 Львіського Туриcтичного 
 Альянсу

ЛКП «Агенція з підготовки
 подій у Львові»

 Української Асоціації
 Активного та Екологічного
 Туризму

 Генеральний телепартнер:

 Офіційний радіо партнер:

 Генеральний 
 інформаційний 
 партнер:

 МЕДІА-ПІДТРИМКА:МЕДІА-ПІДТРИМКА:

ДИРЕКЦІЯ ВИСТАВОК:
ПрAТ «ГАЛ-ЕКСПО»®

Україна, 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30
Тел.: (032) 2970628, 2970627

Факс: (032) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua

www.galexpo.com.ua

Місце проведення: 
Львівський Палац мистецтв, 

вул. Коперника,17
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 FORUM ORGANISER:

 JSC  «Gal-Expo»®

(Ukraine, Lviv)

AT ASSISTANCE OF:

 Lviv  Regional State Administration
 Lviv Region Council

 Lviv City Council

 Departament of Internetional
 Cooperation and Tourism of Lviv 
 Region State Administration

Tourism Office of Department 
 of Development. Lviv City Council

Lviv Tourism Alliance

Agency of the preparing 
 events

Ukrainian Adventure 
 and Ecotourism Association

  General TV partner:

 Оfficial radio partner:

General іnfo-partner:

 MEDIA-SUPPORT:

EXHIBITIONS MANAGEMENT:
«GАL-ЕXPО»® PJSC

30, Vynnychenko St., Lviv, Ukraine, 79008
Phone: +380 (32) 2970628, 2970627

Fax: +380 (32) 2971756
e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua

www.galexpo.com.ua

Exhibitions venue: 
Lviv Palace of Arts, 

17, Kopernik St.
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ПРОГРАМА	РОБОТИ	ЛЬвІвСЬКОГО	
МІЖНАРОДНОГО	ФОРУМУ	ІНДУСТРІЇ	
ТУРИЗМУ	ТА	ГОСТИННОСТІ

ПРОГРАМА	РОБОТИ	ЛЬвІвСЬКОГО	
МІЖНАРОДНОГО	ФОРУМУ	ІНДУСТРІЇ	
ТУРИЗМУ	ТА	ГОСТИННОСТІ

16 жовтня, вівторок
��00		 	 Офіційне	 відкриття	 Львівського		
	 	 	 міжнародного	 форуму	 індустрії		
	 	 	 туризму	 та	 гостинності	 –	 2018:	 	 xIx		
	 	 	 міжнародної	 виставки	 «ТурЕКСПО»		
	 	 	 та	 	 xII	 спеціалізованої	 	 виставки			
	 	 	 «Готельний	та	ресторанний	бізнес»

Місце проведення:  Львівський Палац Мистецтв,  
   хол першого поверху 

��00	–	13�0	 Панельна	дискусія:	Найактуальніші		
	 	 	 н апрямки 	 т уризму : 	 я к і 	 вони		
	 	 	 сьогодні?

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв, 
   Конференц зал № 1, 3-й поверх.
Модератор: Наталія Табака – начальник відділу  
   туризму та курортів ЛОДА 
Учасники дискусії: 
• Ігор Губіліт – директор туроператора «Відвідай» 
• Яніна Барибіна – експерт з розвитку туристичних 
 дестинацій, регіональний координатор проекту Зелені  
 шляхи України
• Ігор Лильо –історик, львовознавець, гід, автор  
 ексклюзивних туристичних маршрутів по Львову
• Євген Ткач – засновник медійного проекту Explorer Life  
 та туристичного агентства Explorer Life Expeditions
• Бледі Байрактарі – почесний консул України в Албанії 
        • Іраклі Таварткіладзе – директор компанії 
«Аджара  
 тур», Аджарія
• Олександр Руденко – директор змагань Slavsko Trophy  
 2018

���0	–	 13�0	 Залучення	 туристів	 за	 допомогою		
	 	 	 програми	«Турист	України»

Організатор: ПриватБанк та VISA
Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,  
   Конференц зал № 2, 3-й поверх.

��00	–	 15�0	 Панельна	 дискусія:	 Які	фестивалі		
	 	 	 потрібні	вашому	місту?

Місце проведення:  Львівський Палац Мистецтв, 
   Конференц зал № 1, 3-й поверх.
Модератор: Ліна Остапчук, начальник управління  
   туризму Львівської міської ради
Учасники дискусії: 
• Андрій Сидор  – керівник компанії  ДікАрт, організатор  
 LvivMozArt 
• Софія Челяк - програмна директорка Форуму видавців.
• Максим Черкашин – співзасновник фестивалю  
 «ФАЙНЕ МІСТО»  м. Тернопіль
• Павло Чмирук - засновник фестивалю «Street Food So   
 Good Festival» м.Львів
• Яніна Барибіна – співзасновниця Міжнародного  
 фестивалю «Полтавська галушка»

��00		 	 Дегустац ія 	 вин 	 ТМ	 Чизай 	 та		
	 	 	 закарпатських	крафтових	сирів

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,  
   3 поверх, стенд №41 Закарпаття
Організатор: ТМ Чизай, Закарпатська обл.

��00	–	 1500		 Презентація	навчання,	стажування	та		
	 	 	 працевлаштування	в	Болгарії	від	Tural		
	 	 	 Travel

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв, 
   Конференц зал № 2, 3-й поверх
Організатор: Компанія Tural Travel, Болгарія

��00	–	 1800	 Панельна	 дискусія:	 Інклюзивність.		
	 	 	 Мандрівки	без	бар’єрів

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв, 
   Конференц зал № 1, 3-й поверх.
Модератор: Любомира Зінь – представник  
   Товариства «Зелений хрест» ГО, 
   старший викладач, керівник- 
   організатор з фізичної культури і 
   спортивного туризму, керівник  
   навчальної секції «Дайвінг»,  
   координатор волонтерського руху  
   ЛІЕТ
 Учасники дискусії: 
• Ярослав Грибальський - національний координатор  
 програми «Безбар*єрна Україна», голова правління ГО  
 «Реабілітація осіб з інвалідністю. 
• Іван Маслюк – активний турист, людина, яка доїхала до  
 океану на трициклі, крутячи педалі руками. 
• Костянтин Лабарткава – експерт в організації турів  
 для людей з інвалідністю
• Потимко Оксана Збігневна- керівник ресурсного центру  
 освітніх інформаційних технологій для осіб з 
 особливими потребам Національний університет  
 «Львівська політехніка», радник міського голови

����	–	 16��	 Презентація	туристичного	потенціалу		
	 	 	 Албанії	від	туроператора	Aler	Travel

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,  
   Конференц зал № 2
Організатор: Компанія ALER TRAVEL, Албанія

���0	–	 17�0	 Семінар	 на	 тему:	 «Особливості		
	 	 	 бронювання	у	системі	Onlinebistro»

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,  
   Конференц зал № 2
Організатор: компанія OnlineBisto

��00		 	 Закінчення	 роботи	 спеціалізованих		
	 	 	 виставок
��00		 	 Welcome	 drink	 з	 нагоди	 відкриття		
	 	 	 форуму	та	виставки
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ПРОГРАМА	РОБОТИ	ЛЬвІвСЬКОГО	
МІЖНАРОДНОГО	ФОРУМУ	ІНДУСТРІЇ	
ТУРИЗМУ	ТА	ГОСТИННОСТІ

ПРОГРАМА	РОБОТИ	ЛЬвІвСЬКОГО	
МІЖНАРОДНОГО	ФОРУМУ	ІНДУСТРІЇ	
ТУРИЗМУ	ТА	ГОСТИННОСТІ

17 жовтня, вівторок
�000		 	 Початок	роботи	Форуму
�000	–	1700	 Реєстрація	 на	 безкоштовну	 квест-	
	 	 	 екскурсію	Львовом	(за	попередньою		
	 	 	 реєстрацією)	 www.galexpo.com/	
	 	 	 tourexpo/
	 	 	 Отримання	 промо	 коду	 на	 стенді		
	 	 	 компанії	Look	city
�000	–	 1800	 III	 Львівський	 Форум	 готелярів	 і		
	 	 	 рестораторів		«Люди	і	реальні	проекти,		
	 	 	 які	вчать	і...	надихають!»

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,  
   Конференц зал № 1

��00	–	 18�0	 Презентації:	 Україна,	 яку	 ви	ще	 не		
	 	 	 знали.

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,  
   Конференц зал № 2, 3-й поверх.

	 «Знайомтесь:	Дніпропетровщина	туристична».			
	 	 Етно	фестиваль	 «Петриківський	 дивоцвіт»;	 
	 	 козацькі	 пісні	 як	 спадщина	ЮНЕСКО;	 авіа	 
	 	 шоу	 «Вільне	 небо»	 та	 нові	 туристичні	 
	 	 маршрути
	 «Житомирщина:	все	й	одразу».	7	 напрямків	 
	 	 туризму,	Кам’яне	село,	7	нових	туроператорів	 
	 	 та	лідерство	з	альтернативної	енергетики.
	 «Харківщина	 туристична».	 Найбільше	 
	 	 «Оглядове	колесо»	в	Україні	та	найстаріший	 
	 	 театр;	готичний	парково-палацовий	ансамбль	 
	 	 на	 Сході	 України;	 крейдяні	 гори	 з	 грядою	 
	 	 каньйонів	і	ущелин	та	власна	пустеля.
	 «вінниця	–	місто,	де	можливо	все».	8	причин	 
	 	 відвідати	Вінницю.	Презентація-частування 
	 	 «Подільська	 кухня	 та	 	феномен	вінницького 
	 	 сала»
	 «Закарпаття	Унікальне».	Шалений	 коктейль	 
	 	 культур,	 розваг	 та	 туристичних	 атракцій,	 
	 	 гастротуризм	та	фестивалі	 вина,	 старовинні	 
	 	 міста	і	грізні	фортеці,	а	також	чисельні	села- 
	 	 курорти.
	 «Генічеський	район	–	простір	краси,	здоров’я,		
	 	 відпочинку!»	Рожеве	озеро	в	с.	Приозерне,		 
	 	 «Гаряче	джерело»,	Солоне	озеро	та	неймовірне	 
	 	 море.
	 «Туристичний	шлях	 «Greenways	 СОЛЯНА		
	 	 ДОРОГА»	від	центру	Херсонщини	до	морів»

	 «Хортиця	 –	 простір	 єднання».	Місце	 з	 
	 	 унікальною	природою,	культовими	спорудами,	 
	 	 археологічними	знахідками,	з	єдиним	в	Україні	 
	 	 «Музеєм	судноплавства»,	а	також	найбільшою	 
	 	 в	Європі	колекцією	якорів	та	козаками.
	 «Миколаївщина	 туристична».	 Природні	 
	 	 перлини	Миколаєва:	 Кінбурнська	 коса,	НПП	 
	 	 «Бузький	Гард»,	активний	відпочинок,	рафтинг,	 
	 	 кайтинг	та	скелелазіння.		Миколаїв	–	місто	на	 
	 	 воді.
	 «Рівненщина:	 туристичний	 потенціал	 та		
	 	 успішні	 проекти».	Найбільший	 за	 площею	 
	 	 заповідник	в	Україні,	розташований	в	чотирьох	 
	 	 масивах	 з	 ландшафтними	 парками	 та	 
	 	 заказниками.	 Зоопарк	 та	 страусина	ферма.	 
	 	 ТОП-10	 туристичних	 об’єктів	 області	 та	 
	 	 перспективних	 ін іц іатив, 	 як і 	 вдалося	 
	 	 реалізувати	на	Рівненщині.	
	 «Унікальна	Полтавщина:	 варто	 побувати,		
	 	 побачити,	 відчути».	Найбільше	 скіфське	 
	 	 городище	Європи	–	місто	Гелон,		решетилівська	 
	 	 вишивка	 «білим	 по	 білому»,	 квіткове	 
	 	 килимарство,	 опішнянське	 гончарство,		 
	 	 національний	музей-заповідник	М.В.Гоголя.
	 Презентація	 туристичного	 бренду	 міста		
	 	 Хмельницький
	 Презентація	туристичного	бренду	міста	Луцьк
	 «Міст	багато,	але	Файне	–	одне.	Файне	місто		
	 	 Тернопіль»
��00		 	 Дегустація	мінеральної	води	від	ТМ		
	 	 	 «Теплі	води»	та	леквору

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,  
   3 поверх, стенд №41 Закарпаття

��00		 	 Дегустація	напоїв	від	ТМ	«Жайворонок»		
	 	 	 та	леквору

Місце проведення: Львівський Палац Мистецтв,  
   3 поверх, стенд №41 Закарпаття

��00			 	 Закінчення	 роботи	 спеціалізованих		
	 	 	 виставок
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ПРОГРАМА РОБОТИ ЛЬВІВСЬКОГО 
МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ ІНДУСТРІЇ 
ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ

18 жовтня, вівторок
0800 – 2200 Рекламний тур «Гастро-тур до білих  
   хорватів + Розгірче» (за окремою  
   програмою)

Організатори:	 Туроператор	«Відвідай»	спільно		
	 	 	 з	ПрАТ	«Гал-ЕКСПО»®

1000   Початок роботи  спеціалізованих  
   виставок
1100 – 1300 Як побудувати маркетинг в інтернеті,  
   якщо ти працюєш в туризмі?

Місце	проведення:	 Львівський	Палац	Мистецтв,		
	 	 	 Конференц	зал	№	2

1100–1200 «Категоризація готелів та засоби  
   розміщення».
   «Погляд примхливого туриста».
   Система безпеки харчових продуктів  
   (НАССР) для ресторанів. 
   Як  приготувати?  

Організатор:	 Компанія	«FACTUM»,	м.	Одеса
Місце	проведення:	 Львівський	Палац	Мистецтв,	
	 	 	 Конференц	зал	№	1

1800   Завершення роботи форуму та  
   спеціалізованих виставок

ПЕРЕЛiК УЧАСНИКiВ ЗА АЛФАВiТОМ
№стендA	№сторінки

ALER TRAvEL Tourism & real esTaTe 40 ......... 18
APPARATUS Компанія ............................. 45 ......... 20
biLUx Компанія ........................................ 57 ......... 22
BEER HOUSE пРИВаТна пИВоВаРня .. 68 ......... 24
bOOMERANG HOTELS GROUP 
 мЕРЕЖа ГоТЕЛіВ ................................. 99 ......... 26
bUTTERFLY ЗаміСЬКИЙ КомпЛЕКС ...... 24 ......... 27
E-RESTAURANT NFC 
 (e-oFFiCe NFC sas Cie)  ..................... 17 ......... 28
ERNEST AiRLiNES....................................... 29 ......... 30
KAbARE & NORMETA Компанія .............. 3 ......... 31
LAZNE TEPLiCE ........................................... 32 ......... 32
ONLiNEbiSTRO ............................................ 59 ......... 33
PARTNER DESiGN ....................................... 52 ......... 34
PHONENERGY ЗаРядні СТанції Та  
 пРИСТРої дЛя БіЗнЕСу Компанія .. 7 ......... 36
POS SECTOR Компанія ......................... 105 ......... 38
PROvENCE СТудія інТЕР’ЄРу ................ 30 ......... 40
АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКА 
 КомунаЛЬна уСТаноВа  
 ХмЕЛЬнИцЬКої міСЬКої РадИ ......... 53 ......... 42
АГООВ моБіЛЬнИЙ додаТоК ............... 102 ......... 44
АЗОВ-ГАЛИЧИНА Компанія ................... 38 ......... 46
АКАДЕМІЯ ГОСТИННОСТІ ЖуРнаЛ ....... 82 ......... 48
АЛМАЗ ГоТЕЛЬнИЙ КомпЛЕКС ............. 68 ......... 50
АСПЕКТИ БУДІВНИЦТВА ЖуРнаЛ ......... 83 ......... 52
АТМА ТоВ ....................................................... 6 ......... 53
БАТУМІ, АДЖАРІЯ дЕРЖаВнИЙ  
 дЕпаРТамЕнТ ТуРИЗма  
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There	is	a	country	situated	at	the	Western	part	of	the	
Balkan	peninsular,	surrounded	by	the	waters	of	Adriatic	
and	Ionian	Seas,	which	attracts	more	and	more	tourists	
with	each	new	season.	It	is	Albania.	This	country	is	called	
to	be	the	most	promising	touristic	direction	on	Balkans.	
And	this	is	not	surprising!

Albania	 has	 become	 a	 very	 popular	 holiday	
destination	 for	 the	 tourists	 from	 different	 countries,	
including	Ukraine,	because	 it	has	picturesque	nature,	
rich	historical	and	cultural	heritage,	great	conditions	for	
the	coastal,	excursion	and	ethno-tourism.

ALER	Travel	Company	 is	excited	to	show	you	the	
most	beautiful	and	unexplored	corners	of	Albania.	We	
will	impress	you	with	the	hospitality	of	local	people	and	
unusual	places	of	the	world	cultural	heritage.

By	choosing	your	rest	with	ALER	Travel	you	choose	
professionalism	and	reliability!

ALER	TRAVEL	
TOURISM & REAL ESTATE

Албанія, Тірана
вул. Теодор Кеко 6, оф.6
Тел.: +355 69 3655684,
 +355 69 3655685
Teл./Факс: +355 4 4535555
e-mail: info@alertravel.com
www.alertravel.com

У	 західній	 частині	 Балканського	 півострова,	
омита	 водами	 адріатичного	 та	 Іонічного	 морів,	
знаходиться	албанія,	 котра	 з	 кожним	новим	літнім	
сезоном	приваблює	все	більше	і	більше	туристів.	цю	
країну	називають	найперспекти-внішим	туристичним	
напрямком	на	Балканах.	І	це	не	дивно!

Маючи	живописну	природу,	 багату	 історичну	 та	
культурну	спадщину,	прекрасні	умови	для	пляжного,	
екскурсій-ного	 та	 етнотуризму,	 албанія	 стала	
популярним	місцем	відпочинку	для	туристів	з	різних	
країн,	в	тому	числі	і	з	Ук-раїни.

Компанія	ALER	Travel	 з	радістю	продемонструє	
Вам	найкрасивіші	та	незвідані	куточки	албанії,	здивує	
гостинніс-тю	місцевого	населення	та	незвичайними	
місцями	світової	культурної	спадщини.

Відпочиваючи	 з	 ALER	 Travel	 Ви	 обираєте	
професіоналізм	та	надійність!

ALER	TRAVEL
TOURISM & REAL ESTATE

Albania, Tirana
Teodor Keko St., 6, office 6
Phone: +355 69 3655684,
 +355 69 3655685
Phone/Fax: +355 4 4535555
e-mail: info@alertravel.com
www.alertravel.com
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Компанія	«APPARATUS»	є	офіційним	партнером	
провідних	 європейських	 виробників	 професійного	
обладнання	 для	 ринку	 HoReCa:	 «Whir lpool	
Professional»,	 «Panasonic	Pro»,	 «Mac-5»,	 «Holek»,	
«Stalgast».	

Задовольняючи	 потребу	 ринку	 України	 у	
професійному	обладнання	для	готелів	та	ресторанів,	
компанія	 «APPARATUS»	 регулярно	 постачає	
обладнання,	підтримуючи	наявність	на	нашому	складі	
широкого	 асортименту	 професійних	 пральних	 та	
сушильних	машин,		прасувальних	катків,	посудомийних	
машин,	льдогенераторов	та	механічного	обладнання	
для	кухні	тощо.

Обираючи	обладнання	для	наших	партнерів	ми	
орієнтуємось,	перш	за	все,	на	співвідношення	таких	
показників,	 як	 надійність	 обладнання,	 простота	 у	
експлуатації	та	ціна.

APPARATUS
КОМПаНІя

вул. Дегтярівська-53а, оф. 416, 
БЦ «Соціум», м. Київ, 03113, Україна
Тел.: +380 68 2392005
 +380 44 4009537
e-mail: info@bmg.in.ua
www.bmg.in.ua

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ
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Private	Brewery	«Beer	House»	-	is	one	of	the	first	
breweries	of	Poltava,	which	works	since	2010.

We	brew	beer	with	just	four	ingredients	-	barley	malt,	
hops,	water	 and	 yeast.We	 use	malt	 known	German	
company	WEYERMANN.	Private	Brewery	«Beer	House»	
is	pleased	to	welcome	guests	with	Ukrainian	traditions.

Sell	 treat	 known	 by	 Poltava	 dumplings,	 guided	
tasting.

We	offer	workshops:
-	poltava	dumplings
-	poltava	dumplings	steamed
-	pizza	(baked	in	a	wood-fired	oven	)

BEER	HOUSE	
ПРИВаТНа	 
ПИВОВаРНя

вул. Київське шосе, 60 
м. Полтава, 36021, Україна 
Тел.: +380 532 633699, 
 +380 95 5855558 
e-mail: beer-house.poltava@mail.ru 
www.beer-house.net.ua

Приватна	пивоварня	«Beer	House»	–	це	одна	з	
перших	 пивоварень	Полтави,	 яка	 розпочала	 свою	
діяльність	в	2010р.

Ми	 варимо	 пиво	лише	 з	 чотирьох	 компонентів	
- 	 ячмінний	 солод,	 хміль, 	 вода	 та	 дріжджі.	
Використовуємо	солод	відомої	німецької	солодовні	
WEYERMANN.	Приватна	 пивоварня	«Beer	House»	
радо	 зустріне	 гостей	 з	 українським	 колоритом:	
частування	 відомими	 полтавськими	 галушками,	
екскурсії	в	пивоварню	з	дегустацією.

Пропонуємо	майстер-класи:
-	полтавські	галушки
-	полтавські	вареники	на	пару
-	піцца	(випечена	в	дров’яній	печі)

BEER	HOUSE
PRIVATE bREWERY

60, Kyivske shose Str., 
36021, Poltava, Ukraine
Phone: +380 532 633699,
 +380 95 5855558 
e-mail: beer-house.poltava@mail.ru 
www.beer-house.net.ua
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Bilux Ukraine company has been the leader in the 
innovative infra-red heating in Ukraine for more than 10 
years. The innovative ceiling infra-red long wave Bilux 
heating is a killer of boilers! Due to the unique heating 
system the walls and the floor are warmed up, not the 
air,  and desirable result is achieved much quicker and 
you can feel it remaining for longer period of time. That 
way, Bilux company helps to solve 2 tasks: to save your 
money while heating and to create convenience and 
warm comfort zone in your accommodation in winter 
period.

Bilux can be of three kinds:
- for domestic use 
- for industrial objects
- for retail space, street and screened-in patios of 

the restaurants.
Every type of heater is conducted in a few modifications 

with different power capacity.
Such leaders of the Ukrainian market as «PrivatBank», 

«Nova Poshta», «Zolotyi vik», «Vodafone» and many 
others have chosen Biilux. 

Go for it! It`s a unique suggestion at the market of 
heating! Save your money with Bilux! 

To get familiar with the samples of products, get 
consultation of our professional managers, do the order 
of necessary products and get them as soon as possible 
– you can do it all nearby our stand. 

УЧАСНИКИ форУмУ

57

exhibitors

57

BILUX UKRAINE
КОМПАНІЯ

вул. Володимира Великого 2, оф. 607,
м. Львів, 79026, Україна 
Тел:  (095) 2747434
 (097) 5991537
e-mail: bilux.lviv@gmail.com
www.bilux.ua

Компанія Bilux Ukraine вже більше 10 років є 
флагманом інноваційного інфрачервоного опалення 
в Україні.Інноваційне стельове інфрачервоне 
довгохвильове опалення Білюкс - вбивця котлів! 
Завдяки унікальній системі обігріву, при якій 
прогріваються стіни та підлога, а не повітря, 
бажаного результату можна досягти значно швидше  
та зберегти надовше.  I тим самим, компанія Бiлюкс 
допомагає вирішити 2 задачi: заощадити кошти на 
опаленнi та створення комфортних теплих умов у 
зимовий період.

«Білюкс» бувають трьох видів:
- для побутового застосування
- для промислових об’єктів
- торгових приміщень, вулиці та літніх терас 

ресторанів.
Кожен тип обігрівачів проводиться в декількох 

модифікаціях з різною потужністю.
Білюкс вже обрали такі лідери українського ринку, 

як «ПриватБанк», «Нова Пошта», «Золотий вік», 
«Vodafon» та ін. 

Не прогав унікальну пропозицію на ринку 
опалення! Заощаджуй разом із Білюкс! 

Ознайомитись зі зразками продукції та отримати 
консультацію професійних менеджерів, зробити 
замовлення необхідного асортименту і в найкоротші 
терміни отримати його – зможете біля нашого 
стенду. 

BILUX UKRAINE 
COMPANY

Lviv, 79026, Ukraine 
Volodymyr Velikiy st., 2, office 607
Phone: +380 95 2747434
 +380 97 599 1537
e-mail: bilux.lviv@gmail.com
www.bilux.ua
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Відпочинок	повинен	бути	гармонійним,	саме	цим	правилом	

керується	 ЗКО	 «Батерфляй»,	 запрошуючи	 до	 себе	 гостей.	
Відпочинок	 у	Вінниці	має	бути	наповненим	сенсом	 і	 смаком,	
приносити	 задоволення	 і	 користь,	 заспокоювати	 і	 надихати	
одночасно.

для	цього	 у	 нас	 є	 все	 необхідне	 і	 навіть	 трішки	більше.	
Чотири	басейни,	сауна,	 хаммам,	російська	лазня	з	 купелями	
під	 зоряним	небом,	 соляна	 кімната,	 спортивний	 та	 дитячий	
майданчики,	 рибалка,	 стрільба	 з	 лука,	 арбалета	 і	 гвинтівки,	
лазер	 -	 таг,	 квести,	 тренажерний	 зал,	 катання	 на	 водних	
лижах,	прогулянки	під	місячним	небом	і	легка	джазова	музика	
задовольнять	 будь-який	 найвитонченіший	 смак.	 Вишукана	
європейська	кухня	доповнить	комфорт	заміського	відпочинку,	а	
наявність	готельних	номерів	дозволить	перетворити	одноденний	
вихідний	в	справжню	заміську	відпустку	в	Вінниці.

Ми	 дбаємо	 про	 наших	 гостей,	 тому	 годуємо	Вас	 тільки	
здоровими	продуктами,	 вирощеними	на	 нашому	підсобному	
господарстві,	 використовуємо	 лише	 артезіанську	 воду	 з	
власної	свердловини	і	безфосфатні	миючі	засоби.	для	краси	і	
здоров’я	наших	гостей	існують	спеціальні	пропозиції,	СПа-тури,	
процедури	омолодження	і	оздоровлення.

Заміський	комплекс	«Батерфляй»	турбується	про	екологію,	
оскільки	весь	комплекс	забезпечений	сонячними	батареями.

Ми	 подбали	 про	 тих,	 хто	 бажає	 поєднати	 відпочинок	 з	
діловою	поїздкою,	організувавши	для	Вас	конференц-	сервіс	з	
двома	обладнаними	конференц-залами,	комфортним	готельним	
розміщенням	до	300	персон	і	трансфером.

Заміський	 комплекс	 «Батерфляй»	 завжди	 готовий	 до	
проведення	 особливих	 свят	 -	 весіль,	ювілеїв,	 корпоративів.	
Елегантність	 ресторанів	 і	 дивовижний	ландшафтний	дизайн	
території	 дозволяють	 реалізувати	 найкреативніші	 ідей	
проведення	Вашого	свята,	а	наша	івент	–	група	підготує	цілий	
спектр	пропозицій	на	будь-який	смак	і	можливості.

для	любителів	подорожувати,	ми	розробили	піші	та	автобусні	
туристичні	маршрути	по	унікальних	місцях	нашого	краю.

для	 самих	 маленьких	 гостей	 завжди	 відкрита	 дитяча	
кімната,	 дитячий	 ігровий	 майданчик	 і	 басейн	 з	 підігрівом.	
Програми	вихідного	дня	і	канікули	для	ваших	малюків	в	нашому	
комплексі	пройдуть	весело	і	пізнавально.

Наш	 головний	 критерій	 оцінки	 якості	 роботи	 -	 посмішки	
на	 обличчях	 гостей	 і	 теплі	 слова	 подяки	 від	 відвідувачів.	
Приїжджайте	 і	 переконайтеся	 самі	 -	 заміський	 комплекс	
«Батерфляй»	 -	 гідне	місце	 відпочинку	 для	 сім’ї	 та	 дружньої	
компанії.

BUTTERFLY
ЗаМІСЬКИЙ	КОМПЛЕКС

20-й кілометр Хмельницького шосе, 
с.Садове, Вінницька обл., 22308, Україна
Тел.: +380 68 6919600 (Готель)
 +380 67 4334510 (Ресторан)
zkbutterfly1@gmail.com
http://butterfly.vn.ua

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ
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Boomerang	Boutique	Hotel	 розташований	 в	 центральній	
частині	міста,	неподалік	від	ринку	Привіз,	поблизу	залізничного	
вокзалу	і	в	10	хвилинах	їзди	від	аеропорту.	Зручна	транспортна	
розв’язка	дозволяє	швидко	добиратися	в	будь-яку	точку	міста.

Опис.	 Новий	 шестиповерховий	 будинок	 категорії	 De	
Luxe	 з	 ліфтом,	 рестораном	 і	 конференц-залом.	Wi-Fi	 у	 всіх	
приміщеннях	готелю.	Служба	ресепшн	працює	24	години.	На	
поверхах	до	послуг	гостей	прасувальна	дошка	та	праска.	Гостям	
надаються	 послуги	факсу	 та	 ксерокопіювання.	 Спеціальні	
пропозиції	для	організованих	груп.

У	готелі	є	32	комфортабельні	номери:	Стандарт	-	13	номерів,	
Покращений	 -	 3	 номери,	 Напівлюкс	 -	 8	 номерів,	 Сімейний	
-	2	номери,	Люкс	-	6	номерів.	У	всіх	номерах	-	півторашні	або	
двоспальні	 ліжка,	 туалетний	 столик,	 приліжкові	 тумбочки,	
приліжкове	 освітлення,	шафа-гардероб,	м’яке	 крісло.	 ТБ	 із	
плазмовою	 панеллю,	 кондиціонер,	 сейф,	міні-бар	 (платно).	
Велика	 ванна	 кімната	 з	душами	 класичним	 і	 тропічна	 злива,	
великий	умивальник,	міні-парфумерія	(гелі	для	душу,	шампунь,	
комплект	 зубних	щітки	 і	 пасти,	шапочки	 для	 душу),	 повний	
комплект	рушників.

Конференц-сервіс.	 На	 6	 поверсі	 готелю	 знаходиться	
конференц-зал	з	панорамним	видом	на	місто	і	великою	терасою.	
Зал	оснащений	мультимедійним	обладнанням.	Є	можливість	
організації	 кава-брейків,	фуршетів,	 бізнес-ланчів.	 Залежно	
від	типу	розсадження	місткість	-	до	70	осіб	в	м’яких	кріслах	з	
підлокітниками.	При	замовленні	проживання	в	готелі	(не	менше	
7-ми	номерів)	-	конференц-зал	надається	бонусом.

Ресторан.	На	 першому	 поверсі	 знаходиться	 «FRIENDLY	
PUB»,	 де	для	 гостей	 готелю	сервірують	 сніданки	 (входить	 у	
вартість	 проживання).	Оригінальний	дизайн	 інтер’єру,	 зручні	
меблі,	великі	плазмові	монітори.	Відмінна	кухня	і	сервіс,	10	сортів	
розливного	 пива	 і	 розумні	 ціни,	 дозволять	 всім	 відвідувачам	
приємно	 провести	 час	 в	 нашому	 закладі.	 У	 певні	 години	
подається	бізнес-ланч.	Тематичні	вечірки,	перегляди	футбольних	
матчів,	дегустаційні	вечора	-	лише	невеликий	перелік	причин,	
чому	одесити	та	гості	міста	вибирають	«FRIENDLY	PUB».

Boomerang Baron Suites
вул. Тираспольська, 13,
м. Одеса, 65000, Україна
Тел.: +380 67 4080001

Boomerang Business Suites
вул. Троїцька, 36,
м. Одеса, 65000, Україна
Тел.: +380 67 2606080

Boomerang Boulevard Apartments
вул. Катеринська, 8/10,
м. Одеса, 65026, Україна
Тел.: +380 67 4080001

Boomerang Boutique Hotel
вул. Б. Хмельницького, 2,
м. Одеса, 65000, Україна
Тел.: +380 67 4832001

bOOMERANG	hOTELS	GROUP
МЕРЕЖа	ГОТЕЛІВ

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ
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Menu	of	restaurant	in	40	languages
WEB-Applications	in	40	languages
E-OfficeNFC	Cie	is	a	Franco	Ukrainian	team	who	had	

created	e-RestaurantNFC	in	2012	after	EURO	of	football.	
French	flair	and	franco-Ukrainian	engineer	team.

The	E-RESTAURANT.NFC	concept
Concept	was	born	to	facilitate	the	understanding	of	

menus	and	dishes	for	foreign	tourists.	Indeed,	many	of	
them	are	dissatisfied	do	not	understand	what	they	have	
in	their	plates.

«During	Football	2012	European	Championship	 in	
Kiev,	many	foreigners	did	not	understand	what	they	ate	
because	everything	was	written	in	Russian	or	Ukrainian	
and	few	people	spoke	English»

E	-RESTAURANT	NFC	is	an	innovative	service	that	
will	allow	you	to	easily	accommodate	customers:

-	From	places	and	all	 origins.	To	do	 this,	an	NFC	
chip	and/or	 a	QR	Code	 (Flashcode)	will	 be	added	 to	
your	card).

-	E-Restaurant	included	services:	allergen,	organic,	
subtitle	in	local	language,	statistics,	Accessibility	for	the	
visually	impaired.….

-	 Turnover	 up	 of	 20%	with	 foreign	 clients.	 If	 I	
understood	only	omelet,	I	order	only	an	omelet	and	not	
a	dish	more	expensive.

-	 E-RestaurantNFC	 is	 also	 your	 website	 (it’s	 a	
complete	tools	of	communication)

-	Referee:	500	Restaurants	in	Europe,	Asia,	Africa,	
South	America;	Accor	Group	(Mercure,	Novotel,	Sofitel)	,	
Metro	Cash	and	Carry	France,	Casino	Partouche,	Casino	
Barrièe,	Groupe	Flo	Paris,	Vapiano.

E-RESTAURANT	NFC	 is	 N°1	 in	 Europe	 of	 this	
segment	market,	and	received	the	1ier	price	of	Numeric	
Innovation	2016	for	Restaurant	in	France.

We	looking	for	Agent	Distributors	in	Eastern	Countries	
(Ukraine,	Russia,	Poland…).

E-RESTAURANT	NFC
(E-OFFICE	NFC	SAS	CIE)	

Immeuble Europa 2, 
310 avenue Marie Curie 
74166 Saint Julien en Genevois FRANCE
Tel.: +33 6 86 897077
email: contact@e-officenfc.com
www.e-officenfc.com   
Register N° 812 919 710 00010 
VAT: FR 80812919710

для	ресторанів	на	40	мовах
WEB-програми	на	40	мовах
E-OfficeNFC	 Cie	 є	 українсько-французькою	

командою,	 яка	 створила	 e-RestaurantNFC	 в	 2012	
році	після	ЄВРО	з	футболу.	Команда	французьких	
та	французько-українських	інженерів.

Концепція	E-RESTAURANT.NFC
Концепція	народилася	для	полегшення	розуміння	

меню	 та	 страв	 для	 іноземних	 туристів.	 дійсно,	
багато	з	них	незадоволені	 і	не	розуміють,	що	у	них	
на	тарілках.

«Під	час	Чемпіонату	Європи	з	футболу	2012	року	
в	Києві	багато	іноземців	не	зрозуміли,	що	вони	їли,	
бо	 все	 було	 написано	 російською	 чи	 українською	
мовами,	і	мало	хто	говорив	по-англійськи»

E-RESTAURANT	NFC	є	 інноваційною	послугою,	
яка	дозволить	вам	легко	розмістити	клієнтів:

-	з	місць	і	всіх	джерел.	для	цього	на	вашу	карту	
буде	додано	чіп	NFC	та/	бо	QR-код	(Flashcode).

-	 E-Restaurant	 включає	 послуги:	 алергенні,	
органічні	 продукти,	 субтитри	 на	 місцевій	 мові,	
статистика,	 доступність	 для	людей	 з	 вадами	 зору	
та	інше.

-	Оборот	до	20%	з	іноземними	клієнтами.	якщо	я	
зрозумів	тільки	омлет,	я	замовив	тільки	омлет,	а	не	
блюдо	дорожче.

-	E-RestaurantNFC	–	це	також	ваш	веб-сайт	(це	
повний	інструментарій	спілкування)

-	500	ресторанів	Європи,	азії,	африки,	Південної	
америки;	Accor	Group	(Mercure,	Novotel,	Sofitel)	,	Metro	
Cash	and	Carry	Франція,	Casino	Partouche,	Casino	
Barrièe,	Groupe	Flo	Paris,	Vapiano.

E-RESTAURANT	NFC	 є	№1	 в	Європі	 в	 цьому	
сегменті	 ринку,	 і	 отримав	 першу	 відзнаку	Numeric	
Innovation	2016	для	ресторану	у	Франції.

Ми	шукаємо	агентських	дистриб’юторів	у	східних	
країнах	(Україні,	Росії,	Польші	...).

E-RESTAURANT	NFC
(E-OFFICE	NFC	SAS	CIE)	

Immeuble Europa 2, 
310 avenue Marie Curie 
74166 Saint Julien en Genevois FRANCE
Tel.: +33 6 86 897077
email: contact@e-officenfc.com
www.e-officenfc.com   
Register N° 812 919 710 00010 
VAT: FR 80812919710
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Hello,	we	are	Ernest	Airlines,	 a	 brand	new	 Italian	
airline.	 Our	 story	 is	 that	 of	 a	 typical	 startup,	 full	
of	 enthusiasm,	 creativity,	 attention	 to	 detail	 and	
determination	to	make	the	most	of	the	lessons	we	learned	
from	studying	the	market	for	years.	We	are	the	practical	
outcome	of	the	founders’	aspirations:	supply	impeccable	
services	at	affordable	prices	for	those	who	fly	for	visiting	
family,	fly	for	pleasure	or	fly	for	work.

ERNEST	AIRLINES

Корсо Гарібальді, 86,
Мілан, 20121, Італія
Тел.: +39 02898376 1
Факс: +39 0289837699
електронна пошта: hello@flyernest.com
https://flyernest.com

Вітаємо!	Ми,	 Ernest	Airlines	 –	 нова	 італійська	
авіакомпанія.	Наша	 історія	 –	 це	 типовий	 стартап,	
повний	ентузіазму,	 творчості,	 уваги	до	деталей	 та	
рішучості	максимально	використовувати	 уроки,	 які	
ми	засвоїли	вивчаючи	ринок	протягом	багатьох	років.	
Ми	є	практичною	реалізацією	прагнень	засновників:	
надаємо	бездоганне	обслуговування	за	доступними	
цінами	для	тих,	хто	літає	відвідувати	родину,	літає	
для	задоволення	або	літатє	на	роботу.

ERNEST	AIRLINES

Corso Garibaldi, 86,
20121, Milan, Italy
Phone: +39 02898376 1
Fax: +39 02898376 99
e-mail: hello@flyernest.com
https://flyernest.com
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Про	нас:
Ми	 –	 команда	 професіоналів,	 і	 кожен	 день	

вдосконалюємося	 в	 своїй	 роботі,	 переймаючи	
досвід	 міжнародних	 компаній	 з	 обслуговування	
ресторанного	бізнесу.	За	роки	роботи	наша	команда	
виробила	стратегію,	яка	максимально	задовольняє	
потреби	ресторану,	кухні.

Наша	 продукція	 зможе	 виділити	 Вас	 серед	
інших!

Продукція:
Трубочки,	 прикраси	 і	 мішалки	 для	 коктейлів,	

напоїв,	десертів.
аксесуари	 для	 канапе	 і	 барбекю	 (шпажки,	

шампура,	зубочистки).
ажурні	серветки.
Барний	інвентар.	Шейкери,	розноси,	пляшки	для	

флейринга.
Посуд	для	басейнів:	келихи,	глечики,	салатники	

з	б’ється.
Продукція	 для	 підняття	 рівня	 закладу:	 візки	

сервіровки,	 дитячий	 стільчик,	 підставки	 для	
кореспонденції,	стелажі.

Професійне	обладнання	-	блендера,	грилі,	преса	
для	цитрусових,	ледомолкі.

Переваги:
Гідна	 цінова	 політика. 	 Оперативність	 в	

обслуговуванні.
Відмінними	 рисами	 компанії	 є	 ставлення	 до	

клієнтів,	 а	 також	 точність,	 чесність	 і	 акуратність	 в	
роботі.	 Пропонуючи	 нашу	 продукцію,	 ми	 несемо	
відповідальність	за	кількість	і	якість	товару.

KABARE	&	NORMETA
КОМПаНІя

м. Одеса, 65017, Україна
вул. Малиновського, 16 а
Тел.: +380 48 7942358,
 +380 50 3363711
e-mail: kabareservice2016@gmail.com
www.cabareservice.com.ua

�

ІТ	 компанія	 	 Foodcore	 входить	 в	 групу	 компанії		
Cusbee	www.cusbee.co,	була	зареєстрована	в	Україні	
з	метою	розвитку	 українського	 ІТ	для	 українського	
ринку	та	популярізації	ІТ	в	Україні.		Нами	початково	
обрана	 сфера	 HoReCa,	 враховуючи	 попередній	
досвід	розробки	компанії	Cusbee	в	даній	сфері	для	
клієнтів	СШа.

Foodcore	Guide
Мобільний	додаток	Foodcore	–	це	гід	по	закладам	

та	подіям.
З	його	допомогою	туристи	планують	подорожі,	а	

місцеві	жителі	відповідають	на	питання	«Куди	піти».	
це	ефективна	платформа	для	просування	рестораів,	
барів,	 кафе,	 оскільки	 вся	 інформація	 про	 заклади	
міста,	їх	події	та	новини,	зібрана	в	одному	місці	

Foodcore	Analytics
Програмне	Забезпечення	для	обробки	та	аналізу	

даних,	отриманих	з	POS-терміналів,	GPS-систем	чи	
іншого	устаткування.

Оцінка	і	аналіз	даних	здійснюється	на	програмній	
платформі	 із	 застосуванням	 нейромереж	 та	
машинного	навчання.

Збільшуємо	дохідність	закладів	без	необхідності	
розширення	бізнесу:

аналізуємо	 сильні	 та	 слабкі	місця,	 підвищуємо	
ефективність	робочих	процесів,	мінімізуємо	витрати,	
пов’язані	з	персоналом,	прогнозуємо	розвиток	бізнесу.	
І	це	ще	далеко	не	всі	можливості	нашої	платформи!

FOODCORE
КОМПаНІя

вул. Сімовича, буд. 21а,
м. Чернівці, Україна
Тел.: +38 097 3405021
e-mail: info@foodcore.com.ua
www.foodcore.com.ua

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ
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дощова	 вода	 проникає	 в	 вулканічний	 масив	
гори	Крушне	(Рудні	гори)	під	містом	Тепліце,	де	вже	
тисячі	років	поглинає	тепло	ядра	землі,	отримуючи	
унікальну	мінералізацію	 та	лікувальні	 властивості.	
джерело	 «Pravílo»	 -	 це	 природна	 лікувальна	
вода	 середньої	мінералізації	 (1064	мг/л)	 гідроген-
карбонатно-сульфатно-натрієвого	типу	з	підвищеним	
вмістом	флоридів	 (7,43	мг/л)	 та	домішкою	родону.	
Природня	температура	води	-	42°C.

Головні	 терапії	 курорту	ТЕПЛІцЕ	орієнтуються	
на	 спину,	 м’язи	 та	 суглоби.	 Термальні	 джерела	
та	 досвідчені	 курортні	 професіонали	 спільними	
зусиллями	 досягають	 чудових	 результатів	
лікування:

-	 Захворювань	 опорно-рухового	 апарату	
(ревматичний	 артрит;	 захворювання	 Бехтерева;	
артрози;	 вертеброгенні	 синдроми;	 захворювання	
міжхребцевиих	дисків;	остеопороз;	больові	синдроми	
сухожиль,	 м’язів	 та	 місць	 закріплення	 зв’язок;	
ортопедичні	дефекти;	сколіози);

-	Захворювань	судин	(захворювання	периферичних	
судин;	 стани	 після	 запалення	 вен	 та	 тромбозів;	
хронічні	 лімфатичні	 набряки;	 порушення	 судинної	
системи	при	діабеті;	професійні	вазо	неврози);

-	Нервових	 захворювань	 (післяінсультні	 стани;	
розсіяний	 склероз;	 стани	 після	 дцП;	 порушення	
рухових	 функцій	 після	 запалення	 головного	 та	
спинного	 мозку;	 після	 травм	 та	 операцій	 мозку;	
нервово-м’язові	захворювання;	хвороба	Паркінсона;	
діабетична	полінейропатія	в	результаті	захворювання	
діабетом).

Також,	 на	 території	 курорту	 ТЕПЛІцЕ	 працює	
кафе-ресторани	«Бетховен»	та	«Сіссі».

LAZNE	TEPLICE

Mlynska 253,  
Teplice, 41538, Czech republic
Тел.: +420 417 977111
e-mail: info@lazneteplice.cz
www.lazneteplice.cz

OnlineBistro	 –	 це	 можливість	 для	 агентств	
створити	 власний	 тур	 за	 лічені	 хвилини.	Онлайн-
платформа	 пропонує	 бронювання	 авіаквитків,	
готелів,	трансферів,	оренди	авто,	круїзів	по	всьому	
світу	з	моментальним	підтвердженням.	це	дозволяє	
обслуговувати	 клієнтів	швидше	 та	 ефективніше,	
а	 також	 знаходити	 величезну	 кількість	 пропозицій	
будь-де.

ONLINEBISTRO

вул. Олеся Гончара, 37А, оф. 1, 
Київ, 01054, Україна

вул. Личаківська, 47, оф. 2, 
Львів, 79010, Україна
Тел.: (044) 3371777
e-mail:  marketing@onlinebistroua.com
www.onlinebistroua.com
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PARTNER	DESIGN	 is	 an	 interior	 design	 studio	
located	 in	 Kyiv.	We	 have	 a	 successful	 international	
experience	in	project	implementation.	We	are	ready	to	
apply	all	our	professionality	to	implement	bold	solutions	
for	your	business.

We	 provide	 any	 types	 of	work	 in	 interior	 design,	
architectural	design	and	engineering.

Your	 dream	 interior	 design	 starts	 from	a	 concept,	
which	 is	presented	by	drawings	and	3D	visualization.		
Any	room	can	be	remodeled	to	become	more	attractive,	
interesting	and	functional.

Office	design,	shop	and	restaurant’s	interior	is	a	basic	
direction	of	our	business.

There	are	more	than	200	fulfilled	projects	accumulated	
in	our	portfolio	performance	during	our	business’s	10-
year	life.	80	percent	of	them	are	realized.

We	 offer	 the	 full	 range	 of	 services	 from	 the	
design	project	 to	 author’s	 supervision	and	equipment	
selection.

PARTNER	DESIGN

вул. Миколи Василенка, буд. 7 
Київ, Укрвїна
Tел.: +380 44 2995713
email: office@partner-design.com.ua 

PARTNER	DESIGN	 –	 студія	 дизайну	 в	 Києві	 з	
успішним	міжнародним	досвідом	реалізації	проектів.	
Ми	професійно	втілимо	сміливі	дизайнерські	рішення	
для	вашого	бізнесу.

Наша	 студія	 виконує	 всі	 види	 робіт	 з	 дизайну	
інтер’єру, 	 архітектурного	 проектування	 та	
інжинірингу.

дизайн	 інтер’єру	 вашої	 мрії	 починається	 з	
концепції,	що	 відображається	 в	 кресленнях	 і	 3D	
візуалізації.	 Будь-яке	 приміщення	можна	 зробити	
цікавішим,	привабливішим	та	функціональнішим.

Основні	 напрямки	 нашої	 діяльності	 –	 дизайн	
офісів,	магазинів,	ресторанів	та	кафе.	

За	10	років	роботи	на	ринку	в	нашому	портфоліо	
більше	200	проектів,	із	яких	80%	реалізовані.

Ми	забезпечуємо	весь	спектр	проектних	послуг	
від	розробки	дизайн	проекту	до	авторського	нагляду	
та	комплектації	приміщення.

PARTNER	DESIGN

7, Mykolу Vasylenka Str., 
Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2995713
email: office@partner-design.com.ua 
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PHONENERGY	company	offers	 a	 new	product	 in	
Ukraine	–	Charging	stations	and	devices	 for	charging	
smartphones,	tablets	and	gadgets,	relevant	 in	various	
business	areas.

With	these	innovative	devices,	visitors	and	guests	of	
cafes,	restaurants,	hotels,	night	clubs,	business	centers,	
event	events,	beauty	salons,	sports	clubs,	car	parks	and	
many	more	places	are	able	to	charge	their	gadgets	and	
stay	connected	with	the	real	and	the	virtual	world.

What’s	the	point	of	free	Wi-Fi	access	when	the	battery	
came	up	on	the	smartphone!?

PHONENERGY	is	a	direct	supplier	of	the	most	up-
to-date,	high-quality	product	that	can	refine	its	marketing	
strategy.	In	addition	to	selling	equipment,	you	can	take	
the	device	for	rent.

In	addition	 to	 the	main	 function	of	 the	station,	 the	
charging	station	is	able	to	advertise	the	product	/	service.	
With	this	you	can	get	monthly	third-party	income.

Offer	your	guests	and	clients	a	modern,	widespread	
service	and	automatically	get	the	status	of	a	successful	
institution	in	the	city.

PhONENERGY
ЗаРядНІ	СТаНцІї	Та	ПРИСТРОї	
дЛя	БІЗНЕСУ	
КОМПаНІя

вул. Лермонтовська, 7 
м. Харків, 61001, Україна,
Тел.: +380 73 5430770  
 (+ Viber/WhatsApp)
 +380 97 5430770
e-mail: info@phonenergy.com.ua
www.phonenergy.com.ua

Компанія	PHONENERGY	пропонує	новий	продукт	
в	Україні	–	Зарядні	станції	та	пристрої	для	зарядки	
смартфонів,	 планшетів	 та	 гаджетів,	 актуальних	 у	
різних	напрямках	Бізнесу.	

За	 допомогою	 цих	 інноваційних	 	 пристроїв	
відвідувачі	та	гості	кафе,	ресторанів,	готелів,	нічних	
клубів,	бізнес-центрів,	Event	заходів,	салонів	краси,	
спортивних	 клубів,	 автосервісів	 та	 багатьох	 інших	
місць	в	змозі	заряджати	свої	гаджети	та	залишатись	
завжди	на	зв’язку	з	реальним	й	віртуальним	світом.	

який	 сенс	 від	 вільного	 доступу	Wi-Fi,	 коли	 у	
смартфоні	сіла	батарея!?	

PHONENERGY	 є	 прямим	 постачальником	
найсучаснішого,	 високоякісного	 продукту,	 здатний	
удосконалити		мар-кетингову	стратегію.	Крім	продажу	
обладнання	можна	взяти	пристрій	в	оренду.	

Окрім	 основною	функції	 	 станція	 для	 зарядки	
в	 змозі	 рекламувати	 товар/послугу.	 За	 допомогою	
цього	 гарантовано	можна	 отримувати	щомісячний	
сторонній	дохід.

Запропонуєте	своїм	гостям	та	клієнтам	сучасний	
поширений	сервіс	та	автоматично	отримуєте	статус	
успішного	закладу	міста.

PhONENERGY
CHARgINg STATIONS AND 
DEVICES FOR bUSINESS 
COMPANY

7, Lermontovsky st.
61001, city Kharkiv, Ukraine,
Phone: + 380 73 5430770
 (+ Viber/WhatsApp)
 +380 97 5430770
e-mail: info@phonenergy.com.ua
www.phonenergy.com.ua
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The	 «POS	Sector»	 company	 specializes	 in	 retail	
and	 public	 catering	 automation.	The	 company	 offers	
all-inclusive,	pre-configured	and	pre-installed	point-of-
sales	 packages	 including	 high-quality	 hardware	 and	
modern	 software.	Also,	 the	 company	 is	 known	 as	 a	
POS-equipment	trader	and	the	official	representative	of	
the	retail	and	restaurant	POS	System	manufacturer.

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

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

POS	SECTOR
КОМПаНІя

вул. Назарука, 1,
м. Львів, 79037, Україна
Тел.: +380 67 8884336 
 +380 50 9274655
Skype: pos-sector
e-mail: office@pos-sector.net
https://pos-sector.net/

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

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

Принципи	 компанії	 –	 високий	 рівень	 надання	
послуг,	оптимальне	за	співвідношенням	ціни/якості	
обладнання	і	постійна	підтримка	клієнтів.	

POS	SECTOR
COMPANY

1, Nazaruk St., 
79037, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 8884336
 +380 50 9274655
Skype: pos-sector
e-mail: office@pos-sector.net
https://pos-sector.net/
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Interior	 studio	 «Provence»	has	 been	 successfully	
existing	for	more	than	7	years	and	engaged	in	HoReCa	
textile	 design	 and	 curtain	 sewing	 from	different	 price	
segments	fabrics.

We	appreciate	your	time,	so	offer	turnkey	projects,	
practicing	only	individual	approach.

Our	variety	of	services	(our	range	of):
Bed	 linen	 from	 3	 kinds	 of	 fabric:	 stripe	 sateen,	

calico	and	gold	calico.		Pillows	with	two	kinds	of	filler:	
holofiber	and	eco-fluff.			Eco-fluff	pillows	are	available	
in	 two	versions	depending	on	 filler	amount	–	1100	gr.	
or	1400	gr.			Mattress	cover	from	cotton	and	waterproof	
fabric.	 Individual	blankets	sewing	 (depending	on	your	
demands).

Turkish	 plaids	 are	 off-the-shelf	 (on	 stock).	 	High-
quality	 Turkish	 face	 (50*90),	 bath	 (50*40)	 and	 foot	
(70*140)	 towels.	 Terrycloth	 robe-kimono	 (terrycloth	
inside	and	cotton	outside).		Table	linen:	waterproof	and	
dirt-resistant	 table	cloth,	 table	sets	and	napkins,	chair	
cases	and	skirts.			

Uniform:	 vests,	 aprons	 (for	 cooks	 and	waiters),	
polo	 t-shirt	 from	 thin	 cotton.	 	Curtains	 sewing	 (from	
incombustible,	Trevira	and	usual	thread).		High-quality	
Belgian	carpet.		Sun-protection	roller	shutters.		Textile	
branding.
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PROVENCE
СТУдІя	ІНТЕР’ЄРУ

вул. Подільська,10/1,
м. Хмельницький, 29015, Україна
Тел.: +380 67 3822822, 3803432
e-mail.: Ludmilakubovic@gmail.com
www.provence-studio.com.ua

Студія	 інтер’єру	 «Provence»	 успішно	 існує	
вже	 понад	 7	 років	 та	 займається	 текстильним	
оформленням	 для	HoReCa	 та	 пошиттям	штор	 з	
тканин	різного	цінового	 сегменту.	Ми	цінуємо	 ваш	
час,	 тому	 виконуємо	роботу	 під	 ключ,	 обов’язково	
підходячи	до	кожного	проекту	індивідуально.

Спектр	послуг	студії	інтер’єру	«Provence»:
Постільна	 білизна.	 Подушки.	 Наматрацники.	

Ковдри,	пледи	турецького	виробництва.	якісні	турецькі	
рушники.	Махрові	 халати-кімоно.	Столова	білизна.	
Пошиття	 уніформи,	 а	 саме:	 Кітеля,	фартухи(для	
офіціантів	та	кухарів),	футболок	поло	з	тонкої	бавовни	
для	усіх	працівників.

Пошиття	штор	з	різних	ниток:	негорючих,	Trevira	
та	 звичайних.	Виконуємо	 кожен	проект	 «під	 ключ»	
–	від	 замірів	 та	створення	ескізів	до	встановлення	
та	 подальшого	 догляду	 за	 ними.	 Бельгійський	
ковролін.	 Сонцезахисні	 ролети,	 які	 запобігають	
вицвітанню	 текстилю	 у	 готельному	 номері	 чи	
ресторані.		Брендування	текстилю.

PROVENCE
STUDIO INTERIOR

10, Podyles`ka St.,
29015, Khmelnytsky, Ukrain 
Phones: +380 67 3822822, 3803432
e- mail.: Ludmilakubovic@gmail.com 
www.provence-studio.com.ua
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The	development	 of	 the	 tourist	 destination	 is	 one	
of	the	priorities	of	Khmelnytskyi	Development	Agency.	
According	 to	 it,	 the	Agency	will	 start	 a	 project	 of	 the	
creation	of	a	tourist	and	logistics	center	in	Khmelnytskyi	
that	will	be	funded	by	the	European	Union	next	year.	With	
a	great	potential,	the	city	develops	tourism,	increasing	
the	tourist	flow	from	year	to	year.

So	 tourism	 is	 not	 only	 fortresses	 and	 castles,	
architectural	 buildings	 and	 fabulous	 streets,	 but	 also	
shopping	 in	 local	markets	and	malls,	 restaurants	with	
local	cuisine,	numerous	 festivals	 throughout	 the	year.	
Khmelnytskyi	 is	 known	 in	Ukraine	 for	 its	market	 and	
festivals;	local	cuisine	impresses	guests	of	the	city	with	
a	variety	of	Podillia	food.

Moreover,	 the	Khmelnytskyi	 region	 is	 considered	
one	of	 the	most	attractive	 regions	 in	 terms	of	 tourism	
development	 since	 its	 territory	 contains	 significant	
historical,	cultural	and	recreational	resources.	However,	
the	infrastructure	of	districts	and	settlements	does	not	
always	allow	a	tourist	to	stay	in	settlements	where	there	
are	interesting	historical,	cultural	and	religious	objects.	
For	 this	 reason,	 the	convenient	geographical	 location	
of	Khmelnytskyi	 provides	an	excellent	 opportunity	 for	
tourists	to	plunge	into	the	Podillia	vibrant	environment,	
make	a	good	shopping,	find	themselves	in	the	festival	
grove,	and	taste	Khmelnytskyi	in	a	fun	and	unexpected	
journey	through	the	tourist	map	of	the	region.

Travel	from	Khmelnytskyi!

АГЕНцІЯ	РОЗвИТКУ	МІСТА	
ХМЕЛЬНИцЬКА
КОМУНаЛЬНа	 
УСТаНОВа	 
ХМЕЛЬНИцЬКОї	 
МІСЬКОї	РадИ

вул. Гагаріна, 3,  
м. Хмельницький, 29013, Україна
Тел.: +380 382 777110
e-mail: khmelcityagency@gmail.com
www.facebook.com/pg/KhmelCityDevelopm
entAgency/

Розвиток	 туристичного	 напрямку	 є	 одним	 із	
пріоритетів,	 за	 яким	 у	 наступному	 -	 2019	 році	
агенція	розвитку	Хмельницького	розпочинає	проект	
зі	 створення	 туристично-логістичного	 центру	 у	м.	
Хмельницькому,	що	фінансуватиметься	Європейським	
Союзом.	Маючи	неабиякий	потенціал,	місто	розвиває	
туристичну	 сферу,	 збільшуючи	 туристичний	 потік	
з	року	в	рік.	Так,	 туризм	–	це	не	тільки	фортеці	 та	
замки,	архітектурні	будівлі	та	казкові	вулиці,	а	й	шопінг	
на	місцевих	ринках	і	торгових	центрах,	ресторани	з	
вишуканою	локальною	кухнею,	численні	фестивалі	
протягом	року.	Саме	Хмельницький	знаний	на	всю	
Україну	своїм	базаром	та	фестивальними	подіями,	
а	 локальна	 кухня	 вражає	 гостей	міста	 розмаїттям	
подільських	страв.

В	свою	чергу,	Хмельницька	область	вважається	
одним	 із	 найбільш	 привабливих	 регіонів	 з	 точки	
зору	 туристичного	 освоєння,	 оскільки	 саме	 на	 її	
території	 містяться	 значні	 ландшафтні,	 історико-
культурні,	 рекреаційні	 ресурси.	 Та	 інфраструктура	
районів	 і	 селищ	 не	 завжди	 дозволяє	 туристу	
зупинитись	 в	 населених	 пунктах,	 де	 існують	цікаві	
історико-культурні	 та	 культові	 об’єкти.	Саме	 тому,	
зручне	 географічне	 розташування	Хмельницького	
дає	 прекрасну	 можливість	 туристам	 зануритись	
у	 подільський	 колорит,	 здійснити	 вдалий	шопінг,	
опинитись	у	фестивальному	вирі,	а	також	спробувати	
Хмельницький	 на	 смак,	 вирушивши	 у	 цікаву	 і	
неочікувану	подорож	маршрутами	туристичної	мапи	
області.

Подорожуй	з	Хмельницького!

KhMELNYTSKYI	СITY	
DEVELOPMENT	AGENCY

3, Haharina Str. 
29013, Khmelnytskyi, Ukraine
Phone: +380 382 777110
e-mail: khmelcityagency@gmail.com
www.facebook.com/KhmelCityDevelopmen
tAgency/
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додаток	 створено	 для	 полегшення	 пошуку	
туристично	 привабливих	 місць,	 культурних	 та	
історичних	 пам’яток	 на	 заданій	 користувачем	
території.	В	основі	закладений	унікальний	алгоритм	
роботи,	що	дозволяє	максимально	економити	ресурси	
і	час	для	організації	відпочинку.	Завдання	програми	-	
організація	інформаційного	майданчика	для	взаємодії	
«Покупців»	 (туристів	 і	 просто	 користувачів,	 які	
планують	свій	відпочинок)	з	«Продавцями»	(власників	
готелів,	 баз	 відпочинку,	 постачальників	 послуг	 і	
сервісів	 т.і.),	 Стимулювання	 здорової	 конкуренції	
між	учасниками	туристичного	ринку,	підняття	послуг	
і	 сервісів	 на	 більш	високий	 рівень	 –	 справедливе	
ціноутворення.

АГООв
МОБІЛЬНИЙ	дОдаТОК

м. Олешки, Херсонська обл., 
75100, Україна
Тел.: +380 66 7987613
e-mail: agoov@ukr.net
www.facebook.com/pg/agoov1/
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Company	«Azov-Galichina»	is	well-known	wholesale	
group	in	the	market	of	utensils,	building	materials	and	
household	goods.	For	more	than	20	years	we	have	been	
working	to	ensure	that	our	customers	can	buy	decent	
products	with	maximum	comfort!

Azov-Halychyna	 presents	 a	 new	HoReCa	project	
specializing	 in	 the	 comprehensive	 equipment	 of	
professional	dishes	and	inventory	of	hotels,	restaurants,	
cafes,	bars,	fast	food,	supermarkets	in	Lviv.

АЗОв-ГАЛИЧИНА
КОМПаНІя

м. Львів, 79040, Україна 
вул. Городоцька, 357 /4
Тел.: +380 67 5522514
Факс: +380 32 2628443
e-mail: horeca@azovgal.com.ua
www.azovgal.com.ua

Компанія	«азов-Галичина»	добре	знана	гуртівня	на	
ринку	посуду,	будівельних	матеріалів	та	господарчих	
товарів.	 Понад	 20	 років	 ми	 працюємо	 для	 того,	
щоб	 наші	 покупці	 могли	 купувати	 гідні	 товари	 з	
максимальним	комфортом!

«азов-Галичина»	презентує	новий	проект	HoReCa,	
що	 спеціалізується	 на	 комплексному	 оснащенні	
професійним	 посудом	 та	 інвентарем	 готелів,	
ресторанів,	кафе,	барів,	фаст-фудів,	супермаркетів	
у	м.	Львові.

до	асортименту	компанії	входить:
-	професійний	фарфор	провідних	європейських	

та	українських	фабрик,
-	скло	і	кришталь,	
-	столові	прибори,	
-	барний	інвентар,	
-	предмети	сервірування,	
-	кухонний	посуд	від	кращих	виробників,	
-	обладнання	для	шведського	столу.
У	 нас	 Ви	 зможете	 відвідати	 виставковий	 зал,	

ознайомитись	зі	зразками	продукції	яка	Вас	цікавить,	
отримати	 консу-льтацію	 професійних	менеджерів,	
зробити	 замовлення	 необхідного	 асортименту	 і	 в	
найкоротші	терміни	отримати	його.

AZOV-GALIChINA
COMPANY

79040, Lviv, Ukraine
357/4, Horodotska str.
Phone: +380 67 5522514,
Fax: +380 32 2628443
e-mail: horeca@azovgal.com.ua
azovgal.com.ua
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вул. М. Раскової, 11-А, оф. 614,
м. Київ, 02660, Україна
Тел./факс: +380 44 5015703
e-mail: ra@p-a.com.ua
http://hotel-rest.com.ua/

ЖУРНаЛ	 «аКадЕМІя 	 ГОСТИННОСТІ»	
–	 ВСЕУКРаїНСЬКЕ	 ПРОФЕСІЙНЕ	 	 ВИдаННя	
дЛя	 ВЛаСНИКІВ	 І	 КЕРІВНИКІВ	 ГОТЕЛЬНОГО	 І	
РЕСТОРаННОГО	БІЗНЕСУ.	 	Особливості	 розвитку	
готельного	 і	 ресторанного	 бізнесу	 в	 українських	
містах	і	регіонах.	Новинки	і	тренди	ринку,	маркетингові	
дослідження,	інтерв’ю	лідерів	ринку,	секрети	успіху	і	
плани	на	майбутнє.	аналіз	тенденцій	і	подій,	огляди	
найбільш	значимих	форумів,	конференцій	і	виставок,	
професійні	 юридичні	 консультації,	 управління	
персоналом,	безпека	бізнесу,	закордонний	досвід.

MAGAZINE	 «ACADEMY	 of	 HOSPITALITY»	 is	
ALLUKRAINIAN PROFESSIONAL EDITION FOR 
PROPRIETORS AND LEADERS OF HOTEL AND 
RESTAURANT	BUSINESS.	Features	of	 development	
of	 hotel	 and	 restaurant	 business	 in	Ukrainian	 cities	
and	 regions.	Market	 novelties	 and	 trends,	marketing	
researches,	revelations	of	leaders:	secrets	of	success	
and	 future	 plans.	 Tendencies	 and	 events	 analysis,	
reviews	 of	 the	most	meaningful	 forums,	 conferences	
and	exhibitions,	legal	advices,	management,	business	
safety,	oversea	experience.

ACADEMY	OF	hOSPITALITY
MAgAZINE

off. 614, 11-a, M. Raskovoy str. 
02660, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5015703
e-mail: ra@p-a.com.ua
http://hotel-rest.com.ua/
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The	 hotel	 complex	 «Almaz»	 have	 an	 opportunity	
to	 offer	 for	 you	 a	 variety	 of	 tourist	 services:	 family	
tourism,	medical	 care	 to	 children’s	and	youth	 tourism	
and	many	others.	We	shall	open	for	you	all	beauty	of	
tourism	of	Poltava	area,	originality	of	national	crafts	of	
our	homeland.

FOR	YOUR	CONVENIENCE:
-	Cosy	rooms	«Lux»	and	«Semilux»,	economy;
-	Wi-Fi	internet;
-	Cafe-bar	«Beer	House»	in	Poltava;
-	The	Pizzeria	«Prima-pizza»;
-	Conference	room	for	35	sits;
-	Services	of	a	beauty	shop;
-	Parking	place;
-	Travel	agency	«Almaz	Tour».

ALMAZ
HOTEL COMPLEX

60, Kyiv highway,
36021, Poltava, Ukraine
Тел.: +380 532 681168, 
 +380 66 7117772; 
 +380 96 3070900
e-mail: hotel.almaz@ukr.net
www.almaz.poltava.ua

Готельний	 комплекс	 «алмаз»	 пропонує	 до	
Вашої	 уваги	 розмаїтість	 туристичних	 послуг	 –	 від	
сімейного,	лікувального	до	дитячого	й	молодіжного.	
Ми	відкриємо	для	Вас	всю	красу	туризму	Полтавщини	
та	самобутність	народних	промислів	нашого	краю.	

дО	ВаШИХ	ПОСЛУГ:
-	затишні	номери	«Люкс»	і	«НапівЛюкс»,	економ;
-	Wi-Fi	інтернет;
-	кафе-бар	«Beer	House»;
-	піцерія	«Пріма-Піцца»;
-	конференцзал	на	35	місць;
-	послуги	салону	краси;
-	автостоянка;
-	туристична	агенція	«алмаз-тур».

АЛМАЗ
ГОТЕЛЬНИЙ	 
КОМПЛЕКС

вул. Київське шосе, 60,
м. Полтава, 36021,  Україна
Тел.: +380 532 681168, 
 +380 66 7117772; 
 +380 96 3070900
e-mail: hotel.almaz@ukr.net
www.almaz.poltava.ua
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Журнал	«аспекти	будівництва»	–	всім,	хто	будує	
чи	будується

Всеукраїнський	інформаційно-рекламний	журнал	
«аспекти	Будівництва»	охоплює	всі	сфери	будівництва.	
Журнал	доносить	до	читача	новітню	інформацію	про	
будівельні	 технології,	 товари	 та	 послуги	 на	 ринку	
будівництва.	Широкий	 спектр	 відомостей	 –	 від	
проекту	до	усіх	робіт,	які	супроводжують	будівництво,	
ремонт	домівки,	її	дизайн	та	облаштування	стане	у	
пригоді	читачеві.	

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

Видання	 розповсюджується	 за	 передплатою	
на	 території	 України,	 його	 можна	 придбати	 у	
супермаркетах	та	гуртівнях	Західної	України,	а	також	
на	 спеціалізованих	 виставках,	 у	 яких	журнал	бере	
активну	участь.

Періодичність	–	4	рази	на	рік;
Формат	–	а4;
друк	–	повноколірний;
Тираж	–	10	000	примірників;
Передплатний	індекс	–	96203

АСПЕКТИ	БУДІвНИцТвА
ЖУРНаЛ

пр-т Чорновола,59, офіс 312,
м. Львів, 79020,
Тел./факс: +380 32 2422510, 2422511 , 
 +380 50 9556897
e-mail: abud-reklama@ukr.net
www.abud.lviv.ua

Компанія	 «аТМа»	 успішно	 працює	 на	 ринку	
України	з	1998	року,	є	найбільшим	постачальником	
санітарно-гігієнічного	та	професійного	прибирального	
обладнання.

В	асортименті	компанії	представлені	товари	таких	
відомих	Європейських	виробників	як	MEDICLINICS,	
MARPLAST,	 ECOCHEM,	TTS,	 CELTEX.	 У	 нас	 Ви	
можете	 вибрати	 та	 придбати	 санітарно-гігієнічне	
обладнання	цих	брендів:	сушарки	для	рук,	дозатори	
рідкого	мила,	тримачі	рушників	і	туалетного	паперу,	
аксесуари	 для	 ванної	 кімнати,	 професійні	 мийні	
засоби	та	інше.

Компанія	 «аТМа»	 пропонує	 широкий	 вибір	
паперової	продукції	гігієнічного	призначення	власного	
виробництва	 під	 брендом	 «TISCHA	 PAPIER»:	
паперові	рушники,	туалетний	папір	в	листах	і	рулонах,	
серветки,	накладки	на	унітаз	та	ін.	Паперові	вироби	
«TISCHA	PAPIER»	 компанія	 «аТМа»	 експортує	 в	
країни	Європейського	союзу,	що	свідчить	про	високу	
якість	продукції.

Ми	 постійно	 розширюємо	 лінійку	 продукції	
власного	виробництва,	поповнюємо	його	товарами,	
що	мають	 попит	 на	 ринку.	 У	 2014	 році	 в	 нашому	
асортименті	з’явилися	металеві	урни,	кошики,	відра	і	
попільнички.	Крім	того,	ми	пропонуємо	великий	вибір	
витратних	матеріалів	(мішки	для	сміття,	рідке	мило,	
рукавички,	бахіли	і	ін.).

Компанія	 «аТМа»	 є	 членом	 асоціації	 ISSA	
(провідна	 світова	 асоціація	 у	 сфері	 клінінгу,	 яка	
об’єднує	понад	5000	фірм),	що	дозволяє	брати	участь	
у	найбільших	міжнародних	профільних	виставках,	які	
визначають	майбутні	тенденції	ринку	і	презентують	
останні	«новинки»	галузі.

АТМА
ТОВ

Україна, 01133, м. Київ,
вул. Коновальця Є., 31
Тел.: +380 44 2010460
 +380 50 4787799
 +380 67 4827797
e-mail: infoatma17@atma.kiev.ua
www.atma.ua
www.tischapapier.com
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One	of	the	most	beautiful	regions	in	Georgia,	Ajara	is	
situated	in	southwest	Georgia	on	the	Black	Sea	coastline.	
Administrative	center	of	Ajara	is	seaside	and	cozy	city-	
Batumi,	which	becomes	more	and	more	attractive	 for	
foreign	tourists.	

The	Department	 of	Tourism	and	Resorts	 of	Ajara	
Autonomous	Republic	 is	a	governmental	organization	
supporting	 tourism	 development	 in	Ajara	 region.	 It	
ensures	 the	 popularization	 of	 the	 region	 as	 a	 tourist	
destination	 on	 a	 national	 and	 international	 levels,	
development	of	tourist	products	and	improvement	of	the	
service	level	in	the	region.

БАТУМІ,	АДЖАРІЯ
дЕРЖаВНИЙ	дЕПаРТаМЕНТ	 
ТУРИЗМа	 
Та	КУРОРТІВ	 
адЖаРІї

вул. Парнаваз Мепе, 84/86,
м. Батумі, 6010, Грузія 
Тел.: +995 422 275023
e-mail: info@gobatumi.com
www.GOBATUMI.com

аджарія	-	один	з	найпопулярніших	та	найгарніших	
куточків	 Грузії.	 Розташована	аджарія	 в	 південно-
західній	 частині	 країни,	 на	 узбережжі	 Чорного	
моря.	 адміністративним	 центром	 цього	 регіону	 є	
приморське,	 затишне	місто	 Батумі,	 яке	 з	 кожним	
роком	приваблює	все	більше	і	більше	туристів.

департамент	 туризму	 і	 курортів	аджарії	 являє	
собою	державний	орган,	 цілями	 якого	 є:	 розвиток	
туризму,	 підвищення	 популярності	 регіону	 як	
усередині	 країни,	 так	 і	 за	 її	 межами;	 а	 також	
вдосконалення	туристичних	продуктів	і	покращення	
якості	туристичних	послуг.

bATUMI,	AJARA
DEPARTMENT OF TOURISM AND 
RESORTS OF AJARA

84/86, Pharnavaz Mepe St.
6010, Batumi, Georgia 
Phone: +995 422 275023
e-mail: info@gobatumi.com
www.GOBATUMI.com
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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

БКП
ТОРГОВИЙ	дІМ	 
ТОВ

вул. Автозаводська, 2,
м. Київ, 04074, Україна
Тел.:  +380 50 3830181
Факс: +380 44 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

bKP	
TRADE HOUSE LTD

2, Avtozavodska Str.,
04074, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 50 3830181
Fax: +380 44 4594322
e-mail: bkpgrup@gmail.com
www.bkptextil.com.ua
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A	company	«Vidviday»	is	one	of	the	tour	operators	
of	Western	Ukraine	engaged	

in	 home	 tourism.	The	main	 direction	of	 activity	 of	
the	company	is	carrying	out	bus	weekend	tours	around	
Ukraine.

This	 and	 other	 activities	 of	 the	 company	 aims	 to	
popularizing		historic,	cultural	and	natural	sites	of	Ukraine	
and	little	known

tour	routes.
The	most	popular	tours	are:
-	Transcarpathian	Cheese	and	Wine	Tour	(	2	days/1	

night)	is	held	every	Wednesday	and	Saturday
-	Kamyanets-	Podil’skyi	Cruise	(	2	days/1	night)	 is	

held	every	Saturday
-	Carpathian	Tram	and	Dovbush	Rocks	(	1	day)	is	

held	every	Thursday	and	Sunday
-Gutsul	Girl	Kseniya	(	2	days/1	night)	is	held	every	

2nd	and	4th	weekends
-Sofiivka	and	Vinnytsia	Fountain	(	2	days/2	nights)	

is	held	every	3rd	weekend
-	Around	Carpathians	in	7	days	(	7	days/	6	nights)	is	

held	every	month
-	Golden	Horseshoe	 (	 1	 day)	 is	 held	 every	 day	 (	

except	Monday)
-	Sightseeing	 tours	 around	 Lviv	 (1	 day)	 are	 held	

every	day

вІДвІДАЙ
ТУРИСТИЧНИЙ	ОПЕРаТОР

пр. Чорновола, 7, оф. 15, 
м. Львів, 79058, Україна 
Тел.: +380 32 2600410 
 +380 96 4813670, 
 +380 93 2533837,
 +380 66 8259936
Skype: vidviday 
e-mail: vidviday.com.ua@gmail.com
www.vidviday.com.ua

Товариство	 з	 обмеженою	 відповідальністю	
«Відвідай»	–	один	із	провідних	туристичних	операторів	
Західної	 України,	 що	 займаються	 внутрішнім	
туризмом.	Основний	напрямок	діяльності	фірми	–	це	
проведення	автобусних	екскурсійних	турів	вихідного	
дня	 теренами	України.	ця	 та	 інша	 робота	фірми	
спрямована	на	 популяризацію	 історико-культурних	
та	 природних	 пам’яток	 України	 і	 маловідомих	
туристичних	шляхів.	

Найпопулярніші	тури:
-	Сиро-Винний	 тур	 Закарпаттям	 (2	 дні	 /	 1	 ніч)	

проводиться	щосереди	та	щосуботи
-	 Кам’янець-Подільський	 круїз	 (2	 дні	 /	 1	 ніч)	

проводиться	щосуботи
-	Карпатський	трамвай	і	скелі	довбуша	(1	день)	

проводиться	щочетверга	та	щонеділі
-	Гуцулка	Ксеня	(2	дні	/	1	ніч)	проводиться	кожні	

2-гі	і	4-ті	вихідні	місяця
-	Софіївка	та	Вінницький	фонтан	(2	дні	/	2	ночі)	

проводиться	кожні	3-ті	вихідні	місяця
-	 довкола	 Карпат	 за	 7	 днів	 (7	 днів	 /	 6	 ночей)	

проводиться	щомісяця
-	Золота	Підкова	Львівщини	(1	день)	проводиться	

щоденно	(крім	понеділка)
-	 Підземелля	 стародавнього	 Львова	 (1	 день)	

проводиться	щонеділі
-	Оглядові	екскурсії	Львовом	(1	день)	проводяться	

щоденно.

VIDVIDAY
TOUR OPERATOR

7, of. 15, Chornovola Av., 
79058, Lviv, Ukraine 
Phone: +380 32 2600410
 +380 96 4813670
 +380 93 2533837
 +380 66 8259936
e-mail: vidviday.com.ua@gmail.com
Skype: vidviday
www.vidviday.com.ua
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Sales	of	sanitary	equipment,	paper	products,	cleaning	
equipment,	 household	 and	 professional	 detergents,	
disinfectants.	The	design	of	the	sanitary	zones.

Service	 offices,	 restaurants,	 shopping	 malls,	
household	goods	and	supplies

Exclusive	representatives	of	TM	«VAMA»	Italy,	TM	
«Oxy-Gen	Powered»,	UAE.

Product:
Hand	dryers,	hair	dryers		TM	«VAMA»,	Italy.
Dispensers	and	perfumed	cartridges	for	flavoring	TM	

«Oxy-Gen	Powered»,	UAE.
Sanitary	and	hygienic	equipment	is	made	of	stainless	

steel	TM	«EFOR	METAL»,	Turkey.

вІСІ	ДИЗАЙН	
ТЗОВ

пр.-т С. Бандери 8, корпус. 16А, офіс 709
м. Київ, 04073, Україна
Тел/факс: +380 44 4618122
e-mail: info@wcdesign.com.ua
www.wcdesign.com.ua

Компанія	займається	оптово-роздрібною	торгівлею	
та	 санітарно-гігієнічним	 обладнанням,	 паперовою	
продукцією,	прибиральним	інвентарем	та	технікою,	
побутовою	 та	 професійною	 хімією,	 засобами	 для	
дезінфекції.		дизайн-проекти	санітарних	зон.	

Комплексне	 обслуговування	 комерційної	
нерухомості	(офісні	приміщення,	ресторани,	торгово-
розважальні	 центри)	 побутовими	 та	 витратними	
матеріалами.

Ексклюзивні	представники	ТМ	«VAMA»	Італія,	TM	
«Oxy-Gen	Powered»,	ОаЄ.

Продукція:
Сушилки	 для	 рук,	 фени	 для	 волосся,	 фены	

готельні		TM	«VAMA»,	Італія.
диспенсери	 та	 парфумовані	 картриджи	 для	

ароматизації	 приміщень	TM	 «Oxy-Gen	Powered»,	
ОаЄ.

Санітарно-гігієнічне	 обладнання	 з	 нержавіючої	
сталі	TM	«EFOR	METAL»,	Турція.

WC	DESIGN	LTD

8, S. Bandery Avenue, build 16A, office 709
04073, Kiev, Ukraine, 
Phone/Fax: +380 44 4618122
e-mail: info@wcdesign.com.ua
www.wcdesign.com.ua
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Торгова	 марка	 «Галка»	 –	 це	 понад	 80	 років	
незмiнно	високої	якостi	української	кави.	Імпортуючи	
кавове	 зерно	 із	 десятків	 країн,	 ми	 здійснюємо	
повний	 цикл	 виробництва	 –	 від	 обробки	 зеленого	
кавового	 зерна,	 до	 створення	 готового	 продукту.	
Ми	виготовляємо	продукцію,	яка	задовольнить	різні	
категорії	споживачів	.

Сьогодні	ТОВ	«Торговий	дім	ГаЛКа»	є	не	тільки	
провідним	 потужним	 сучасним	 підприємством,	 де	
застосовують	новітні	технології,	але	й	виробництвом	
з	 принциповими	 позиціями	 щодо	 збереження	
натуральності	та	екологічності	сировини,	на	основі	
якої	 випускається	 високоякісна	 готова	 продукція.	
Наша	компанія		володіє	сучасним	та	якісним	кавовим	
обладнанням	 та	 забезпечує	 ним	найвимогливіших	
клієнтів.

Наш	 асортимент	 невпинно	 розширюється,	 ми	
освоюємо	нові	напрямки	й	способи	обробки	кавового	
зерна	й	створення	нових	цікавих	для	споживача	видів	
продукції	і	готові	до	співпраці.	

ГАЛКА
ТОРГОВИЙ	дІМ		 
ТЗОВ

Україна, 79039, м. Львів, 
вул. Юнаківа, 10 
Тел/факс: +380 32 2450487
office@th.galca.ua

Генічеський	 район	 має	 унікальні	 лікувально	
–	 оздоровчі	 та	 курортно	 -	 рекреаційні	можливості:	
108	 км	 морського	 узбережжя,	 унікальна	 піщана	
коса	 -	 найдовший	 природний	 пляж	 у	 Європі	 -	
арабатська	Стрілка	 -	 (загальна	 довжина	 115	 км,	
на	території	району	-	45	км),	територія	омивається	
водами	 азовського	 моря,	 Утлюкського	 лиману	
та	 озера	 Сиваш,	 у	 районі	 розташовано	 азово	 -	
Сиваський	національний	природний	парк,	 гейзери,	
сольові	грязьові	озера,	унікальні	місця	народження	
мінеральних	і	термальних	вод.

Комфортності	 відпочинку	 й	 туризму	 сприяє	
унікальний	 клімат.	це	 край	 тепла	 і	 сонця,	 клімат	
помірно	-	континентальний.	Тривалість	літа	становить	
4-5	місяці	на	рік	 (майже	300	сонячних	днів	на	рік),	
середня	 температура	 повітря	 трьох	 літніх	місяців	
становить	 +28˚,	 температура	 води	 в	морі	 25-27˚,	
а	 деколи	 до	 30˚.	 Сприятливий	 клімат	 та	 повітря,	
насичене	сиваським	випаровуванням,	мають	значний	
лікувальний	 ефект,	 насамперед,	 для	 захворювань	
дихальної	системи.

Крім	аеротерапії,	 кліматичні	 особливості	 дають	
можливість	розвитку	 інших	видів	 кліматолікування.	
Сьогодні	 широкого	 практичного	 застосування	
набувають	 акватерапія,	 геліотерапія,	 піщана	
(термальна,	таласова)	терапія.	

Басейн	азовського	моря	-	один	з	наймілкіших	у	
світі,	глибини	в	морі	більше	2	метрів	починаються	на	
відстані	150-200	метрів	від	берега,	ширина	пляжної	
зони	 на	арабатській	Стрілці	 понад	 25	метрів,	що	
ідеально	підходить	для	сімейного	відпочинку.

а	 розвинена	 інфраструктура	 пансіонатів,	 баз	
відпочинку,	дитячих		таборів	та	приватного	сектору	
задовольнить	бажання	та	вимоги	кожного,	хто	приїде	
на	азовське	 узбережжя	 оздоровитись,	 відпочити,	
отримати	насолоду	від	теплого	сонця,	ласкавого	моря,	
цілющого	повітря,	зарядитись	новими	враженнями.

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ

��

ГЕНІЧЕСЬКИЙ		
РАЙОН	
ГЕНІЧЕСЬКа	
РаЙОННа	дЕРЖаВНа	
адМІНІСТРацІя

вул. Центральна, 5,
м. Генічеськ, 75500, Україна
Тел.: +380 5534 32318 
 (приймальня)
e-mail: genrayrada@ukr.net
www.генічеська-районна-рада.укр/
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Sale	of	disinfectants	and	detergents	for	food	industry	
and	everyday	use	design,	implementation,	maintenance,	
improvement	and	audit	Quality	Systems	HACCP,	ISO

Argent	manufacturer:	the	Polish	company	Higienix,	
which	 has	 been	 producing	 since	 2002.	 In	 2010,	 the	
company	received	management	system	certificates	 in	
accordance	with	ISO	9001	and	22000.

The	disinfectants	are	registered	in	Ukraine,	and	they	
underwent	 sanitary	 and	 epidemiological	 expertises.	
All	 the	 products	 are	 certified	 in	UkrSEPRO	 system	
in	 compliance	with	manufacturer’s	 regulations	 and	
normative	documents	of	Ukraine.

The	argents	meet	all	 the	requirements	of	HACCP:	
they	are	 permitted	 for	 applying	 in	 food	 industry;	 they	
meet	European	environmental	 requirements;	 they	are	
safe	and	biodegradate	completely.

ГІГІЄНІКС
ПРИВаТНЕ	ПІдПРИЄМСТВО

а/с 5313, м. Львів, 79010, Україна
Тел./факс: +380 322 2769108
 +380 97 5689759,
 +380 95 8850380
e-mail: higienix@ukr.net
www.higienix.com.ua  

Мийні	 та	 дезінфекційні	 засоби	 для	 харчової	
промисловості	та	побуту,	проектування,	впровадження,	
супровід,	 вдосконалення	 та	 аудит	 систем	 якості	
HACCP,	ISO

Виробник	засобів	–	польська	фірма	Higienix,	яка	
займається	виробництвом	з	2002	року.	У	2010	році	
фірма	 здобула	Сертифікати	 системи	 управління	
відповідно	до	норм	ISO	9001	та	22000.

дезінфекційні	 засоби	 зареєстровані	 в	 Україні,	
пройшли	 санітарно-епідеміологічну	 експертизу.	
Уся	продукція	сертифікована	у	Системі	УкрСЕПРО	
на	 відповідність	 вимогам	нормативних	документів	
виробника	та	нормативних	документів	України.

У	2016	році	фірма	Higienix	нагороджена	«Золотим	
символом	 якості	 національних	 товарів	 та	 послуг	
України»	 і	 їй	 надано	 правові	 повноваження	 на	
маркування	продукції	логотипом	цього	символа.

Засоби	 відповідають	 усім	 вимогам	 HACCP,	
відповідають	європейським	екологічним	вимогам,	є	
безпечними,	повністю	біодеградують.

HIGIENIX
PRIVATE ENTERPRISE

p/b 5313, 79010, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 322 2769108
 +380 97 5689759,
 +380 95 8850380
e-mail: higienix@ukr.net
www.higienix.com.ua
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ДЕПАРТАМЕНТ	
ЕКОНОМІЧНОГО		
РОЗвИТКУ		
І	ТОРГІвЛІ		
ЗАКАРПАТСЬКОЇ		
ОБЛАСНОЇ		
ДЕРЖАвНОЇ	АДМІНІСТРАцІЇ
пл. Народна, 4
м. Ужгород, Закарпатська обл.,  
88000, Україна
Тел./факс: +380 312 614411, 
 +380 3122 35303
e-mail: zak.oda.tour@gmail.com 
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Земля,	наближена	до	неба!	Так,	це	про	Закарпаття.	
Єдине,	неповторне,	ексклюзивне.	Хто	хоч	раз	побував	у	
нашому	краї,	завжди	пам´татиме	і	кришталеву	прозорість	
дзвінких	 річок,	 і	 срібне	 звучання	 чистого	 повітря,	 і	
неймовірну	красу	та	велич	гір,	що	відлунюють	дивовижною	
історією,	розлитою	по	замках,	парках,	вузьких	вуличках	
та	стертій	віками	блискучій	бруківці.

Закарпаття	 –	 надзвичайна	місцевість.	 а	 тому,	 як	
туристичний	край,	може	запропонувати	своїм	відвідувачам	
незабутні	 враження	 у	 будь-яку	 пору	 року.	 Взимку	
–	це	гірськолижний	туризм.	Так,	«драгобрат»	славиться	
своїми	найвищими	рельєфами	й	дуже	крутими	трасами	
для	фрістайлу.	У	 «Подобовці»	 та	 «Пилипці»	 зі	 смаком	
відпочине	уся	родина,	адже	тут	не	тільки	можна	відчути	
екстрім;	до	водоспаду	Шипіт	та	озера	Синевир	–	зовсім	
недалеко.		

Вода	–	найдивовижніша	речовина	на	нашій	планеті.	
Мінеральні	 та	 термальні	 джерела	 –	щедрий	 дарунок	
Господа	нашій	благословенній	 землі.	Мінеральна	 вода	
здатна	 оновити	 нас	 на	 клітинному	 рівні,	 термальна	
–	доповнити	цілющий	ефект	та	оздоровити.

для	довідки.	У	нашому	краї	існує	67	основних	родовищ	
цього	дарунку	 природи.	Так,	мінеральними	джерелами	
славляться	 Свалявський,	 Хустський,	 Мукачівський,	
Рахівський	райони.	Термальні	басейни	гостинно	зустрінуть	
своїх	 відвідувачів	 в	 Берегівському,	 Ужгородському,	 а	
також	 Хустському	 районах.	 Безперечною	 родзинкою	
Закарпаття,	що	користується	неабиякою	популярністю,	є	
чани	з	гарячою	водою	(38-45°С),	настояною	на	ялинових	
гілках	та	травах.

Під	відкритим	небом	усі	охочі	можуть	насолодитися	
неймовірним	ефектом	цілющих	 купалень.	У	Закарпатті	
немає	моря?	Природні	та	штучні	басейни	є	його	чудовою	
альтернативою,	що	здатна	дарувати	душевну	рівновагу,	
спокій,	здоров´я	та	натхнення.

Весняно-л ітня	 пора	 – 	 це	 пора	 «Кв ітучого	
Закарпаття».

Тендітні	крокусі	й	першоцвіт,	рожеве	божевілля	сакур,	
мінімалізм	магнолій,	романтичний	едельвейс	із	серпанком	
легенди,	екзотичне	тюльпанове	дерево	й	гінкго…	Квітуче	
Закарпаття	–	це	рай	на	землі.	

але	 весняно-літня	 пора	 –	 це	 пора	 й	 активного	
відпочинку.	 Організатори	 подорожей	 на	 Закарпатті	
запропонують	найрізноманітніші	 варіанти:	 подорожі	 на	
квадроциклах,	 спуски	 по	 гірських	 річках	 та	 у	 підземні	
печери,	 	 цікаві	 велоекскурсії,	 кінні	 прогулянки	 та	
захоплюючі	пішохідні	маршрути,	польоти	на	парапланах	
та	дельтапланах.	

Вона	з	легкістю	змусить	забути	вас	про	меланхолію,	
сум	та	дощовий	настрій,	зачарує	своїми	барвами,	захопить	
ритмом	найрізноманітніших	фестивалів.	

Відкрити	 для	 себе	 все	 багатство	 виноградної	
лози,	 цього	 п´нкого	життєдайного	 трунку,	 пропонують	
фестивалі	вина.	Поважні	винороби	з	радістю	пригостять	
вас	цим	напоєм	Богів,	порекомендують	те,	чого	прагне	
душа,	 відкриють	 секрети	 довголіття,	 зігріють	 не	 лише	
Закарпатським	глінтвейном,	а	й	своєю	усмішкою.

Позбутися	 осіннього	 смутку,	 засолодити	 душу	 та	
підняти	настрій	 запрошує	 усіх	 охочих	фестиваль	меду.	
Бурштинова	смакота	здавна	славиться	своїми	чарівними	
цілющими	якостями,	а	бджолярів	не	раз	порівнювали	з	
таємничими	мольфарами,	 здатними	 оздоровити	 душу	
та	тіло.	

Гостинно	 запрошують	мешканців	 та	 гостей	 краю	й	
гастрономічні	фестивалі,	де	можна	поласувати	бринзою,	
домашнім	 сиром,	 скуштувати	 вурду.	 а	 ще	 для	 вас	
приготують	 знаменитий	бограч,	 пригостять	домашніми	
ковбасами	та	гуркою,	запропонують	традиційні	угорські	
страви.

Відпочити	 від	 галасливого	 міста,	 сховатися	 від	
вимогливих	мегаполісів	та	повернутися	до	себе	завжди	
можна	у	затишній	сільській	садибі,	де	дбайливі	господарі	
подбають	про	ваш	відпочинок	та	тишу,	а	природа	відновить	
сили	та	поверне	снагу.

Поціновувачам	 мистецтва	 наш	 гостинний	 край	
широко	 відкриває	 двері	 архітектурно-історичних	
пам´ток, 	 як і 	 наповнені 	 минувшиною	 буремних	
століть,	 історичними	 подіями,	 легендами	 та	 міфами,	
що	 примхливо	 переплітаються	 у	 кожному	 з	 каменів	
легендарних	споруд.	Сучасні	галереї	та	музеї	–	це	змога	
познайомитися	із	мистецьким	надбанням,	помилуватися	
чудовими	картинами,	скульптурами,	відчути	окрилююче	
натхнення.	

Вигідне	 географічне	 положення	 надає	 нашій	
землі	 особливої	 унікальності,	 оскільки	 знаходиться	 на	
прикордонні.	Погодьтесь,	кавувати	зранку	в	Ужгороді,	а	
вечеряти	в	Будапешті,	чи	смакувати	справжнє	«Чеське»	у	
Празі	–	родзинка,	яка	припаде	до	смаку	багатьом.	але	ж	і	
наш	край	настільки	зачаровує	своєю	гостинністю,	щирими	
обіймами,	 усмішками,	 доброзичливістю,	 кулінарним	
різнобарв´м		та	особливою	атмосферою,	що	тут	хочеться	
залишитися	назавжди…

Напевно	 кожен,	 хто	 любить	 гори,	 ставив	 собі	 за	
мету	 підкорити	 Говерлу.	ця	 красуня	 належить	 до	 гір-
двохтисячників	(в	Закарпатті	їх	декілька)	і	є	надзвичайно	
мальовничою	принадою.	це	природне	диво,	яке	допомагає	
порозумітися	з	собою	та	з	природою.	Тільки	там,	на	ще	
непідкорених	 вершинах,	 стає	 зрозуміло:	 Закарпаття	
–	земля,	наближена	до	неба.
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The	land	close	to	the	sky!	Yes,	it’s	about	Zakarpattia.	The	
unique	unrepeatable	exclusive	one.	Whoever	has	visited	our	
land,	always	will	remember	the	crystal	clearness	of	the	ringing	
rivers,	and	 the	silver	sound	of	pure	air,	and	 the	 incredible	
beauty	and	majesty	of	the	mountains,	echoing	the	wonderful	
history,	sprawled	through	castles,	parks,	narrow	streets	and	
shining	cobblestone,	erased	by	centuries.

Zakarpattia	 is	 an	 extraordinary	 place.	 Therefore	 as	
a	 tourist	 destination,	 it	 can	 offer	 its	 visitors	 unforgettable	
impressions	at	any	time	of	the	year.	In	winter	it	is	mountain-
skiing	tourism.	For	instance,	Drahobrat	is	famous	for	its	high	
reliefs	and	very	steep	trails	for	freestyle.	In	Podobovets	and	
Pylypets,	 the	whole	 family	will	have	a	great	 rest,	because	
here	you	can	not	only	feel	extreme;	the	Shypit	waterfall	and	
Synevyr	lake	are	not	really	far	from	here.

Water	 is	 the	most	 amazing	 substance	 on	 our	 planet.	
Mineral	and	thermal	springs	are	a	generous	gift	from	the	Lord	
to	our	blessed	land.	Mineral	water	is	able	to	update	us	at	the	
cellular	level,	thermal	water	can	supplement	the	healing	effect	
and	improve	health.

For	reference.	In	our	region	there	are	67	main	deposits	
of	this	natural	gift.	Thus	Svalyava,	Khust,	Mukachevo,	Rakhiv	
districts	are	famous	for	their	mineral	springs.	Thermal	pools	
will	hospitably	greet	their	visitors	in	Berehovo,	Uzhhorod,	and	
Khust	regions.	The	undisputed	highlight	of	Zakarpattia,	which	
is	incredibly	popular,	is	the	hot	water	tank	(38-45°С),	infused	
on	spruce	branches	and	herbs.	

Under	 the	 open	 sky,	 all	 those	 who	 are	 willing	 can	
enjoy	 the	 incredible	 effect	 of	 a	 healing	 bath.	 Is	 there	 no	
sea	 in	Zakarpattia?	Natural	and	artificial	pools	are	a	great	
alternative,	able	to	provide	balance	of	mind,	peace,	health	
and	inspiration.

Spring-summer	 time	 is	 the	 time	 of	 «Blossoming	
Zakarpattia».	Delicate	crocuses	and	primorse,	pink	cherry	
blossom	 tree	madness,	magnolia	minimalism,	 romantic	
edelweiss	with	a	haze	of	 the	 legend,	exotic	 tulip	 tree	and	

DEPARTAMENT	OF	ECONOMIC	
DEVELOPMENT	AND	TRADE	
OF	TRANSCARPAThIAN	
REGIONAL	STATE	
ADMINISTRATION	

EXHIBITORS

4, Narodna Sq.,
88000, Uzhhorod, Ukraine
Phone/fax: +380 312 614411, 
 +380 3122 35303
e-mail: zak.oda.tour@gmail.com 
http://www.transcarpathiatour.com.ua/ 
www.facebook.com/tourism.oda

ginkgo	...	The	bloom	of	Zakarpattia	is	a	paradise	on	earth.	But	
the	spring-summer	time	is	also	the	time	of	active	recreation.	
Travel	organizers	in	Zakarpattia	will	offer	a	variety	of	options:	
quad	biking,	downhill	on	mountain	rivers	and	to	underground	
caves,	 interesting	 bike	 excursions,	 horseback	 riding	 and	
exciting	hiking,	paragliding	and	hang	gliding.

Autumn.	It	will	easily	make	you	forget	about	melancholy,	
sadness	and	rainy	mood,	will	captivate	with	its	colors,	capture	
you	with	the	rhythm	of	the	most	diverse	festivals.

Wine	 festivals	 offer	 to	 discover	 all	 the	 richness	of	 the	
grapevine,	this	vindictive	lifeblood.	Reputable	wine-makers	
will	gladly	treat	you	with	this	drink	of	the	Gods,	will	recommend	
what	the	soul	wants,	open	secrets	of	longevity,	warm	you	up	
not	only	with	Zakarpattia	mulled	wine,	but	also	with	a	smile.

The	honey	festival	invites	everyone	to	get	rid	of	autumn	
sadness,	soothe	the	soul	and	elevate	your	mood.	Amber	zest	
has	long	been	famous	for	its	enchanting,	healing	qualities,	
and	the	beekeepers	have	been	compared	with	mysterious	
molphars	that	can	heal	the	soul	and	body.	

Gastronomic	festivals	hospitality	invite	the	inhabitants	and	
guests	of	the	region.	Here	you	can	enjoy	brynza,	homemade	
cheese,	 taste	 urda.	And	 you	will	 also	 be	 served	with	 the	
famous	 bograch,	 treated	with	 homemade	 sausages	 and	
hurka,	and	offered	some	traditional	Hungarian	dishes.

A	 cozy	 country	 house	 is	where	 you	 can	 always	 have	
some	rest	from	the	noisy	city,	escape	from	the	demanding	
metropolis	and	come	back	to	yourself.	Here	the	caring	owners	
take	 care	 of	 your	 recreation	 and	 silence,	 and	 nature	will	
restore	strength	and	give	back	energy.

For	art	lovers,	our	hospitable	land	broadly	opens	the	door	
to	architectural	and	historical	monuments	that	are	filled	with	
past	 turbulent	 ages,	 historical	 events,	 legends	and	myths	
that	whimsically	intertwine	in	each	of	the	stones	of	legendary	
buildings.	Modern	galleries	and	museums	are	an	opportunity	
to	get	acquainted	with	artistic	heritage,	to	admire	wonderful	
paintings,	sculptures,	and	feel	inspired.

The	advantageous	geographical	position	gives	our	land	
special	uniqueness,	as	it	is	located	on	the	border.	Agree,	to	
drink	your	morning	coffee	in	Uzhhorod,	and	have	dinner	in	
Budapest,	or	to	taste	the	real	«Czech»	in	Prague	-	a	highlight	
that	will	appeal	to	many.	But	our	region	itself	is	so	enchanting	
with	 its	 hospitality,	 genuine	 hugs,	 smiles,	 benevolence,	
culinary	colorfulness	and	a	special	atmosphere	that	you	want	
to	stay	here	forever...

Probably	 everyone	who	 loves	 the	mountains	 has	 set	
himself	the	target	to	conquer	Hoverla.	This	beauty	belongs	
to	the	mountains	of	two-thousand	(in	Zakarpattia	there	are	
several)	and	is	extremely	picturesque	charm.	This	is	a	natural	
miracle	that	helps	to	communicate	with	yourself	and	with	the	
nature.	It	is	what	washes	away	all	that	is	unnecessary	and	
helps	to	touch	eternity.	Only	there,	on	yet	unsubdued	peaks,	
it	becomes	clear:	Zakarpattia	is	a	land	close	to	the	sky.
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According	 to	 the	order	of	 the	head	of	 the	Poltava	
regional	 state	 administration	 dated	 November	 30,	
2017,	number	835	«On	streamlining	the	structure	of	the	
regional	state	administration»,	the	Department	of	Culture	
and	Tourism	of	the	Poltava	Regional	State	Administration	
received	the	status	of	an	authorized	body	of	the	regional	
state	administration	in	the	field	of	tourism	and	resorts.

Poltava	 region	 is	 an	 oasis	 of	 spiritual	 culture	 of	
Ukraine.	The	picturesque	corners	of	our	region	became	a	
magnet	of	unity,	spiritual	unity	and	patriotism.	Our	land	is	
rich	in	unique	tourist	attractions,	known	all	over	the	world:	
reshetylivaya	embroidery	«white	on	white»	and	carpet,	
opishnian	pottery.	It	is	on	the	territory	of	the	Poltava	region	
that	the	largest	Scythian	fortress	in	Europe	is	Gelon	and	
the	pearl	of	the	Ukrainian	Baroque	-	the	Poltava	Museum	
of	Local	Lore	named	after	Vasyl	Krichevsky,	as	well	as	the	
birthplace	of	the	Ukrainian	classical	Museum-Reserve	
MV.	Gogol	An	 attractive	 industrial	 tourism	 object	 is	
the	Poltava	mining	and	processing	enterprise	and	the	
famous	«Mirgorodkurort».

On	the	site	of	the	Department	of	Culture	and	Tourism	
of	 the	Poltava	Regional	State	Administration	 you	 can	
get	more	detailed	information	about	the	attractive	tourist	
objects	of	our	region,	as	well	as	find	out	about	the	most	
up-to-date	tourist	routes	of	the	region.

Poltava	region:	to	visit,	to	see,	to	feel.

ДЕПАРТАМЕНТ		
КУЛЬТУРИ		
І	ТУРИЗМУ		
ПОЛТАвСЬКОЇ	
ОБЛАСНОЇ		
ДЕРЖАвНОЇ		
АДМІНІСТРАцІЇ
вул. Соборності, 45,
м. Полтава, 36014, Україна
Тел.:  +380 532 561630, 
 +380 66 4147586
e-mail: kultura@adm-pl.gov.ua
www.poltavaculture.gov.ua

Відповідно	до	розпорядження	голови	Полтавської	
обласної	державної	адміністрації	від	30.11.2017	№835	
«Про	упорядкування	структури	облдержадміністрації»	
департамент	 культури	 і	 туризму	 Полтавської	
обласної	 державної	 адміністрації	 отримав	 статус	
уповноваженого	 органу	 обласної	 державної	
адміністрації	у	сфері	туризму	і	курортів.

Полтавщина	 -	 оаза	 духовної	 культури	України.	
Мальовничі	 куточки	 нашого	 краю	 стали	магнітом	
соборності,	духовної	єдності	та	патріотизму.	Наш	край	
багатий	на	унікальні	туристичні	об’єкти,	знані	у	всьому	
світі:	 решетилівська	 вишивка	 «білим	 по	 білому»	
та	 килимарство,	 опішнянське	 гончарство.	Саме	на	
території	Полтавської	області	знаходиться	найбільше	
скіфське	городище	Європи	–	місто	Гелон	та	перлина	
українського	бароко	–	Полтавський	краєзнавчий	музей	
імені	 Василя	 Кричевського,	 а	 також	 батьківщина	
українського	класика	музей-заповідник	М.В.	Гоголя.	
Привабливими	 є	 об’єкт	 промислового	 туризму	
Полтавський	 гірничо-збагачувальний	 комбінат	 та	
знаменитий	«Миргородкурорт».	

На	 сайті	 департаменту	 культури	 і	 туризму	
Полтавської	 облдержадміністрації	можна	отримати	
більш	детальну	інформацію	про	привабливі	туристичні	
об’єкти	 нашого	 регіону,	 а	 також	 дізнатися	 про	
найактуальніші	туристичні	маршрути	області.	

Полтавщина:	побувати,	побачити,	відчути.

DEPARTMENT	OF	CULTURE	
AND	TOURISM	OF	
POLTAVA	REGIONAL	STATE	
ADMINISTRATION

45, Sobornostі St., 
36014, Poltava, Ukraine
Phone: +380 532 561630, 
 +380 66 4147586
e-mail: kultura@adm-pl.gov.ua, 
www.poltavaculture.gov.ua
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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;

ДЕПАРТАМЕНТ	
КУЛЬТУРИ,	ТУРИЗМУ	ТА	
КУЛЬТУРНОЇ	СПАДЩИНИ	
КІРОвОГРАДСЬКОЇ	
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАцІЇ

пл. Героїв Майдану, 1,  
м. Кропивницький, 25022, Україна
Тел.: +380 522 245747, 222533
Факс: +380 522 242371
e-mail: ukto_turizm@ukr.net
http://culture.kr-admin.gov.ua

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.	

Також, 	 щороку 	 в 	 рамках 	 М іжнародно ї	
агропромислової	 виставки”AgroExpo»	проводиться	
т ури с т и чна 	 в и с та в к а 	 «Зелений 	 т ури зм	
Кіровоградщини»	за	участі	представників	туристичного	
бізнесу,	органів	місцевого	самоврядування,	власників	
сільських	зелених	садиб.
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«Pearl	in	a	stone»,	«flower	on	a	rock»	–	so	residents	
and	numerous	visitors	of	Kamyanets	 lovingly	name	it.	
On	the	steep	rocks,	like	growing	up	with	them,	powerful	
walls	 and	 towers	 of	 the	Old	 Fortress	 overpeer.	The	
unique	landscape	of	the	Old	City	opens	from	the	banks	
of	the	Canyon,	which	resembles	the	letter	omega	(Ω	-	
the	latest	in	the	ancient	Greek	alphabet.	Here	on	a	rocky	
island	with	the	Turkish	Minaret	Church,	City	hall	and	the	
Orthodox	Church	nearby,	every	stone	breathes	history,	
narrating	about	the	events	of	past	ages.

Today	 Kamyanets	 is	 one	 of	 the	most	 beautiful	
cities	in	Eastern	Europe.	It	is	unique	in	many	ways:	the	
highest	invincible	bridge	in	Ukraine,	the	largest	National	
Park	“Podilski	Tovtry”	in	Europe.	Kamyanets	takes	the	
third	 place	 in	Ukraine	 in	 the	 number	 of	 architectural	
monuments	(after	world	famous	Kyiv	and	Lviv).

ДЕПАРТАМЕНТ		
ТУРИЗМУ		
КАМ’ЯНЕцЬ-	
ПОДІЛЬСЬКОЇ		
МІСЬКОЇ	РАДИ

майдан Відродження, 1 , 
м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32300, Україна
Тел.: +380 67 4421862
Тел./Факс: +380 3849 50731
Факс: +380 3849 50777
e-mail: umzt.kp@gmail.com
www.kam-pod.gov.ua, www.touristk-p.info

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
ВІДДІЛ ТУРИЗМУ МІСЬКОЇ РАДИ
Тел.: +380 3849 50731
e-mail: umzt.kp@gmail.com

ВІДКРИТА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ ГОТЕЛЬЄРІВ І  
РЕСТОРАТОРІВ 
Тел.: +380 67 4421862
e-mail: mail@touristk-p.info 

www.kam-pod.gov.ua
www.touristk-p.info

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

Сьогодні	Кам’янець-Подільський	–	одне	з	найбільш	
мальовничих	міст	у	Східній	Європі.	Воно		багато	в	чому	
є	унікальним:	найвищий	безопорний	міст	в	Україні,	
найбільший	в	Європі	Національний	природний	парк	
«Подільські	Товтри».		Кам’янець	займає	третє	місце	
на	Україні	 по	 кількості	 пам’яток	 архітектури	 (після	
всесвітньовідомих	Києва	і	Львова).

DEPARTMENT	OF	TOURISM	OF	
KAMYANETS-PODILSKIY	CITY	
COUNCIL

1, Maydan Vidrodzhennia,  
32300, KAMYANETS-PODILSKIY, 
Hmelnicky region, Ukraine
Phone: +380 67 4421862
Phone/Fax: +380 3849 50731
Fax: +380 3849 50777
e-mail: umzt.kp@gmail.com
www.kam-pod.gov.ua, www.touristk-p.info

KAMYANETS-PODILSKIY CITY COUNCIL 
DEPARTAMENT OF TOURISM
Phone: +380 38 4950731
e-mail: umzt.kp@gmail.com

OPEN KAMYANETS-PODILSKIY
ASSOTIATION OF HOTELIERS AND 
RESTAURATORS 
Phone: +380 67 4421862
e-mail: mail@touristk-p.info 

www.kam-pod.gov.ua
www.touristk-p.info
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ДІАНА
ПТВМП

ПТВМП	 «діана»	 було	 створене	 в	 1995	 році.		
Наша	 компанія	має	 величезний	 досвід	 реалізації	
професійного	кухонного	обладнання	та	інвентаря	для	
їдалень	і	ресторанів,	від	невеликих	точок	фаст-фуд	
до	великих	об’єктів	харчування.	

ПТВМП	«діана»	 представляє	 великий	 каталог	
професійного	 обладнання	 та	 посуду	 	 для	 сфери	
HORECA,	 який	 складається	 з	 продукції	 провідних	
світових	брендів.

Ми	 пропонуємо	 своїм	 замовникам	 комплексне	
рішення:	

1).	Розробку	проектної	пропозиції;	
2).	Підбір	обладнання;
3).	 Монтаж,	 встановлення	 та	 підключення;	

навчання	персоналу;
4).	Гарантійне	та	сервісне	обслуговування.
Також,	 компанія	 успішно	 працює	 в	 сегменті	

оптових	продажів.

вул. 50-річчя УПА 3А
м. Стрий, Львівська обл., 
Тел.: +380 3245 41942
 +380 50 5840900 
 +380 99 5200118
 +380 98 6084559
e-mail: dianawest.shop@gmail.com 
http://dianashop.com.ua/ - посуд.
http://diana-west.prom.ua/ - обладнання.

�

Знайти	готель	у	центрі	Львова	часом	буває	не	просто	–	дуже	
часто	складно	відшукати	вільні	номери	з	комфортабельними	умовами	
для	 проживання	 поблизу	 основних	 визначних	 пам’яток	 міста,	
особливо	якщо	номер	не	був	 заброньований	 заздалегідь.	 Готель	
«джем»	стане	ідеальним	рішенням	для	туристів	і	мандрівників,	які	
цінують	затишок	і	високоякісне	обслуговування.	

Наш	 готель	 у	 Львові	 розташований	 в	 самому	 його	 серці,	
в	 історичній	 частині	 міста,	 недалеко	 від	 старовинного	 палацу	
Потоцьких.	У	декількох	хвилинах	ходьби	знаходиться	головна	вулиця	
–	проспект	Свободи.	Поруч	з	готелем	«джем»	знаходяться	кафе,	
магазини	і	різні	розважальні	заклади.	до	Оперного	театру,	історичних	
музеїв	та	площі	Ринок	можна	дійти	пішки	за	5	хвилин.	Залізничний	
вокзал	розташований	в	20	хвилинах	їзди	від	готелю.	до	міжнародного	
аеропорту	можна	доїхати	за	півгодини.	При	необхідності	в	нашому	
готелі	 надають	 трансфер,	 автомобілі	 та	 велосипеди	 напрокат,	
недалеко	від	будівлі	є	парковка.

Затишний	 і	 невеликий	 готель	 у	 центрі	Львова	–	 це	 «джем».	
для	комфортабельного	відпочинку	в	готелі	передбачено	14	номерів	
різних	 категорій.	 Номерний	фонд	 готелю	 складається	 з	 кімнат	
економ	 і	 стандарт	 класу,	 а	 також	 напівлюксів.	 Номери	щодня	
прибираються	покоївками,	вранці	доставляються	журнали,	 газети	
та	 інша	кореспонденція.	Безкоштовний	Wi-Fi	передбачений	у	всіх	
приміщеннях	готелю	«джем»	у	Львові,	ціни	на	проживання	досить	
лояльні	і	підійдуть	для	кожного.	У	фойє	готелю	є	стійка	реєстрації,	яка	
працює	цілодобово,	і	екскурсійне	бюро,	де	можна	замовити	квитки	
в	театр,	на	концерт	або	інші	заходи.	При	бажанні	постояльці	готелю	
можуть	залишити	багаж	у	камері	схову,	або	скористатися	послугами	
хімчистки.	Наш	персонал	вільно	розмовляє	на	5	мовах:	російській,	
українській,	польській,	англійській	та	німецькій.	

У	 готелі	 працює	ресторан,	 де	 подають	 страви	міжнародної	 і	
української	 кухні.	 досвідчені	 бармени	 готують	 ароматну	 каву	 за	
старовинними	львівським	традиціям,	а	свіжа	випічка	чудово	вгамує	
голод	після	прогулянки	по	місту.	Сніданок,	обід	або	вечерю	можна	
замовити	 прямо	 в	 номер.	 У	 готелі	 передбачено	 банкетний	 зал	
для	проведення	різних	урочистих	заходів;	весілля,	ювілею	чи	дня	
народження.	

Бізнесмени	і	підприємці	можуть	скористатися	конференц-залом	
для	проведення	зустрічей	або	організації	семінарів	та	інших	ділових	
заходів.	Приміщення	обладнані	необхідною	технікою	для	переговорів,	
є	великі	плазмові	екрани	для	демонстрації	роликів	і	відео.	

для	сімейних	пар	з	дітьми	передбачені	спеціальні	номери,	де	є	
додаткове	ліжко	для	малюка.	У	готелі	«джем»	солодкий	відпочинок	
чекає	не	тільки	туристів	або	мандрівників,	але	й	домашніх	вихованців.	
За	попереднім	запитом	у	нашому	готелі	у	Львові	можна	забронювати	
номер	для	проживання	разом	з	улюбленими	тваринками:	невеликими	
собачками,	котами	або	іншими	улюбленцями.	Солодкий	відпочинок	
тільки	з	готелем	«джем»!		

ДЖЕМ
МЕРЕЖа	ГОТЕЛІВ

вул. Коперника, 18А,
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: +380 678733033
e-mail: lviv@jam-hotel.com.ua

вул. Академіка Гнатюка, 6,
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: +380 67 8877088
e-mail: lviv2@jam-hotel.com.ua

www.facebook.com/jamhotels/
http://lviv.jam-hotel.com.ua
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Dnipropetrovs’k	 region	 is	 a	 real	 heart	 of	Ukraine.	 It	 is	

amazing,	wonderful	 and	 unique	 region.	We	 have	 unique	
natural	 resources,	 generous	 land,	 steppe	 expanses	 and	
Dnipro	river	–	the	main	waterway	of	the	country.	It	is	a	place	
where	Zaporizhya	Cossacks	were	born	and	developed.

Simultaneously,	Dnipropetrovs’k	 region	 is	 a	 powerful	
industrial	and	scientific	center,	a	reliable	basis	of	Ukrainian	
economy.	There	 are	mines,	 huge	 production	 facilities	 of	
metallurgical	 enterprises.	Also	 it	 is	 a	 powerful	 basis	 of	
Ukrainian	rocket	science.	And	there	is	developed	agricultural	
sector	as	well.

Rocket	carriers,	spacecraft,	software	products,	electronic	
services	of	IT	companies,	products	of	chemical,	light	and	food	
industry	produced	in	Dnipropetrovs’k	region,	are	well	known	
all	across	the	world.

Dnipropetrovs’k	region	is	the	region	where	tourism	has	its	
own	long	history	and	interesting	traditions,	the	region	where	
almost	all	types	of	tourism	have	been	developing	actively.	We	
have:	Event	 tourism	with	bright	holiday	atmosphere;	Sport	
tourism	in	its	popular	types:	walking,	water,	cycling,	sailing,	
skiing,	etc.	–	complex	natural	conditions	and	resources	of	the	
region	allows	to	develop	these	types	of	tourism;	Ecological	
rural	tourism	–	«green»	estates	in	ecologically	clean	locality,	
learning	of	 the	craftsmanship	of	 folk	 crafts	and	Cossack’s	
dishes;	Ethnographic	tourism	(the	region	is	proud	of	preserved	
and	famous	all	over	the	world	intangible	heritage	–	Petrikivka	
decorative	painting	and	Cossack’s	songs	that	are	included	in	
the	List	and	protected	by	UNESCO);	Historical	tourism	–	there	
are	huge	amount	of	historical	and	archeological	monuments	
belonging	 to	 different	 times,	 events	 and	 personalities;	
Industrial	tourism	(Dnipropetrovs’k	region	is	the	only	region	
of	Ukraine	where	 industrial	 tourism	 is	actively	developing.	
Tourists	 have	 a	 possibility	 to	 follow	 up	 the	 developing	 of	
industry	from	its	origins	to	the	present	times	and	to	receive	
unforgettable	 impressions	 from	 industrial	 landscapes	 of	
production	quarries,	visits	to	giant	 industrial	sites,	extreme	
descents	 to	 the	mines	 etc.);	 health-improvement	 tourism;	
religious	tourism	(It	is	made	in	two	main	formats:	pilgrimage	
tourism	 and	 religious	 tourism	 of	 excursion-cognitive	
orientation);	Business	tourism;	Scientific	tourism.

ДНІПРОПЕТРОвСЬКА	
ОБЛАСНА		
ДЕРЖАвНА		
АДМІНІСТРАцІЯ
дЕПаРТаМЕНТ	 
ЕКОНОМІЧНОГО	 
РОЗВИТКУ
пр. Олександра Поля, 1,
м. Дніпро, 490004, Україна
Тел.: +380 56 7428579
e-mail: econom@adm.dp.gov.ua 
https://adm.dp.gov.ua

дніпропетровщина	 –	 справжнє	 серце	 України,	
чудовий,	 дивовижний	 і	 унікальний	 край.	це	неповторні	
природні	 багатства,	щедра	 земля,	 степові	 простори	 та	
головна	водна	артерія	країни	-	річка	дніпро.	це	край,	де	
зросло	і	загартувалося	запорізьке	козацтво.

І , 	 водночас,	 дніпропетровщина	 –	 потужний	
промисловий	і	науковий	центр,	надійна	основа	економіки	
України.	 це	шахти,	 велетенські	 цехи	 металургійних	
підприємств.	це	міцна	база	вітчизняного	ракетобудування.	
це	розвинуте	сільськогосподарське	виробництво.

В	 усьому	 світі	 відомі	 ракетоносії,	 космічні	 апарати,	
програмні	 продукти,	 електронні	 сервіси	 ІТ-компаній,	
продукція	 хімічної,	 легкої	 та	 харчової	 промисловості,	
що	 виготовлена	 на	 підприємствах	 дніпропетровської	
області.

дніпропетровська	область	це	регіон,	де	туризм	має	
давню	історію	і	добрі	традиції,	де	активно	розвиваються	
майже	усі	види	туризму.	це:	подієвий	туризм	з	яскравою	
атмосферою	свята;	спортивний	туризм	за	популярними	
різновидами:	 пішохідний,	 водний,	 велосипедний,	
вітрильний,	 лижний	 тощо,	 комплекс	 природних	 умов	
і	 ресурсів	 області	 дозволяють	 розвивати	 їх	 в	 регіоні;	
екологічний	 сільський	 туризм	 –	 «зелені»	 садиби	 в	
екологічно	 чистій	 місцині,	 навчання	 майстерності	
народних	 ремесел	 та	 козацькі	 страви;	 етнографічний	
туризм	 (регіон	 пишається	 збереженою	 та	 відомою	на	
весь	 світ	 нематеріальною	 спадщиною	–	 петриківський	
декоративний	 розпис	 та	 козацькі	 пісні,	що	 внесені	 до	
Переліку	та	охороняється	ЮНЕСКО);	історичний	туризм		-	
величезна	кількість	пам’яток	історії	та	археології	віднесених	
до	різних	часів,	подій,	особистостей;	промисловий	туризм	
(дніпропетровщина	–	єдиний	регіон	в	Україні,	де	активно	
розвивається	 промисловий	 туризм.	 Туристи	 мають	
змогу	 простежити	 розвиток	 промисловості	 від	 витоків	
до	 сьогодення	 та	 отримати	 незабутні	 враження	 від	
індустріальних	пейзажів	виробничих	кар’єрів,	відвідування	
гігантських	промислових	об’єктів,	екстремальних	спусків	у	
шахти);	лікувально-оздоровчий	туризм;	релігійний	туризм	
(здійснюється	 в	двох	основних	формах:	 паломницький	
туризм	 та	 релігійний	 туризм	 екскурсійно-пізнавальної	
спрямованості);	діловий	туризм;	науковий	туризм.

DNIPROPETROVS’K	
REGIONAL	STATE	
ADMINISTRATION
DEPARTMENT OF ECONOMIC 
DEVELOPMENT

1, Oleksandra Polya avenue, 
490004, Dnipro, Ukraine
e-mail: econom@adm.dp.gov.ua
Phone: +380 56 7428579
https://adm.dp.gov.ua
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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.

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ

��

ЖИТОМИРСЬКИЙ	
ОБЛАСНИЙ	ТУРИСТИЧНИЙ	
ІНФОРМАцІЙНИЙ	цЕНТР

вул. Мала Бердичівська, 25,
м. Житомир, 10014, Україна
Тел.: +380 412 474420
е-mail: zhotic@ukr.net
www.tic.zt.ua
www.facebook.com/zhtic
www.instagram.com/ticzt

EXHIBITORS

��

ZHYTOMYR	REGIONAL	
TOURIST	INFORMATION	
CENTER

25, Mala Berdychivska St.,
10014, Zhytomir, Ukraine
Phone: +380 412 474420
е-mail: zhotiz@ukr.net
www.tic.zt.ua
www.facebook.com/zhtic
www.instagram.com/ticzt

Житомирський 	 обласний 	 т уристичний	
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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According	 to	 the	 decision	 of	 the	Department	 of	
Culture	and	Tourism	of	the	Regional	State	Administration	
and	with	 the	 support	 of	 the	 Zaporizhzhia	 Regional	
Council,	 in	 the	Regional	Museum	of	 Local	 Lore,	 the	
Zaporizhzhya	 Regional	 Tourist	 Information	 Center	
(ZRTIC)	was	opened	in	2008.

The	first	multimedia	database	in	Ukraine	was	created	
here.	Today	 it	 contains	 information	 on	more	 than	 3	
thousand	tourist	objects	of	the	region.	Among	them:	the	
National	Reserve	«Khortytsia»,	 the	National	Historical	
and	Archaeological	Reserve	 «Kamyanaya	Mohyla»,	
regional	lore	and	art	museums,	the	State	Historical	and	
Architectural	Museum-reserve	 «Manor	Popova»,	 the	
natural	 reserve	 «Stone	Graves»,	 the	Dniproges,	 the	
remnants	of	the	Mikitin	Fortress,	the	natural	monument	
«Granite	Rocks»	on	 the	Berd	River,	 the	Yelisiyevsky	
Pegmatite	 Quarry,	 the	 Cape	 of	 Good	 Hope	Aqua	
park,	 dozens	of	museums,	 hundreds	of	 sanatoriums,	
recreation	 centers	 and	much	more.	The	 database	 is	
constantly	replenished	and	refined.

All	interested	persons	can	get	information	about	the	
main	tourist	objects	of	the	region,	natural,	archaeological,	
historical,	 cultural	 and	 spiritual	monuments,	 cultural	
and	cultural	institutions,	hotels,	sanatoriums,	recreation	
centers,	main	 tourist	 routes,	 train	and	bus	 timetables,	
regional	 and	 district	 holidays	 and	 festivals,	 travel	
companies	and	services,	as	well	as	many	other	things	
related	 to	 tourism	and	 recreation	 in	 the	Zaporizhzhia	
region

ЗАПОРІЗЬКИЙ	ОБЛАСНИЙ	
ТУРИСТИЧНО-
ІНФОРМАцІЙНИЙ	цЕНТР

вул. Троїцька, 29
м. Запоріжжя, 69063, Україна
Тел.: (061) 7643912, 7643476 
http://www.zotic.zp.ua

Згідно	 рішення	Управління	 культури	 і	 туризму	
обласної	 державної	 адміністрації	 та	 за	 підтримки	
Запорізької	 обласної	 ради,	 при	 обласному	
краєзнавчому	 музеї	 у	 2008	 р.	 було	 відкрито	
Запорізький	 обласний	 туристично-інформаційний	
центр	(ЗОТІц).

Тут	створено	першу	в	Україні	мультимедійну	базу	
даних,	яка	сьогодні	містить	інформацію	про	більш	ніж	
3	тис.	туристичних	об’єктів	краю.	Серед

них:	 Національний	 заповідник	 «Хортиця»,	
Національний	 історико-археологічний	 заповідник	
«Кам’яна	Могила»,	обласні	краєзнавчий	та	художній	
музеї,	 державний	 історико-архітектурний	 музей-
заповідник	«Садиба	Попова»,	природний	заповідник	
«Кам’яні	могили»,	дніпрогес,	залишки	Микитинської	
фортеці,	 пам’ятка	 природи	 «Гранітні	 скелі»	 на	 р.	
Берда,	Єлісіївський	пегматитовий	 кар’єр,	 аквапарк	
«Мис	доброї	Надії»,	десятки	музеїв,	сотні	санаторіїв,	
баз	 відпочинку	 і	 багато	 чого	 іншого.	 База	 даних	
постійно	поповнюється	і	уточнюється.

Всі	бажаючі	можуть	отримати	довідку	про	основні	
туристичні	 об’єкти	 області,	 природні,	 археологічні,	
історичні,	культурні	та	духовні	пам’ятки,	культурні	та	
культурно-розважальні	заклади,	готелі,	санаторії,	бази	
відпочинку,	 головні	 туристичні	маршрути,	 розклад	
руху	поїздів	та	автобусів,	обласні	 та	районні	свята	
і	фестивалі,	 туристичні	 компанії	 і	 послуги,	 а	 також	
багато	іншого,	що	стосується	туризму	і	відпочинку	в	
Запорізькій	області.

ZAPORIZhZhIA	NATIONAL	
REGIONAL	TRAVEL	
INFORMATION	CENTER

29, Troitska St.
69063, Zaporizhzhia, Ukraine
Phone: +380 61 7643912, 7643476 
http://www.zotic.zp.ua
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Компанія	 ЗОНТ	ОдЕСа	 представляє	широкий	
асортимент	парасольок	ТМ	ZONT	STREET,	вуличних	
меблів	 (дерев’яна,	 пластикова,	металева,	штучний	
ротанг),	сонцезахисних	навісів,	пергол,	павільйонів	
і	 альтанок	 різної	 конструкції,	 організації	 літніх	
майданчиків.	На	ринку	України	з	2008	року.

	Наша	продукція	виконана	з	якісних	сертифікованих	
матеріалів:	 тропічні	 породи	 дерева	 проходять	
подвійну	обробку,	просочуються	захисними	складами.	
Завдяки	цьому	наші	вироби	дуже	міцні,	не	бояться	
дощу,	сонця	і	перепадів	температури.

Завжди	в	наявності	якісні	моделі	парасольок,	що	
накривають	площа	від	2,5	до	36,0	квадратних	метрів	
для	будь-яких	об’єктів.	Великий	складський	запас	 і	
налагоджені	схеми	логістики	дозволяють	оперативно	
виконувати	замовлення	будь-якого	обсягу.

Ротангові	меблі	ТМ	«ZONT	STREET»	має	гарантію	
в	 строк	 до	 одного	 року	 і	 обслуговується	 нашою	
компанією.

Так	 само	 в	 нашому	 асортименті	 представлені	
аксесуари	та	запчастини	до	всього	модельного	ряду	
продукції	ТМ	«ZONT	STREET».

Ми	забезпечуємо	не	тільки	поставку	парасольок,	
але	і	нанесення	необхідних	зображень	на	тканинну	
поверхню	куполів	і	пошиття	з	будь-якої	сподобалася	
тканини	 з	 нашого	 каталогу	 за	 індивідуальними	
замовленнями.

ЗОНТ	ОДЕСА

Толбухіна, 135/2 ТЦ «Мегадом»
Одеса, Україна,
Тел.: +380 48 7030248 
zont_odessa@ukr.net

Ак. Глушкова, 70А 
Київ, Україна
Тел.: +380 63 2541600 
 +380 99 1676855

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ
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Запрошуємо	 Вас	 відвідати	 чудове	 місце	 де	
панують	 ячмінний	 солод,	 хміль	 і	 вода.	 Музей	
розташований	 та	 території	маєтку	 середини	19	 ст.	
одного	з	найбагатших	поміщиків	того	часу	М.В.	абази.	
В	40-х	роках	XIX	століття	тут	була	одна	із	гуралень	
Полтавської	губернії.	

В	 етно-музеї	 “Пива	 та	 самогону”	 продовжують	
традиції	розвитку	народних	ремесел.	В	приватному	
музеї	ви	ознайомитесь	з	рідкісними	експонатами,	які	
безпосередньо	є	свідками	історії	ПИВа	,МЕдОВУХИ,	
ПЕРВаКУ.	 Побачите	 старовинне	 саморобне	
обладнання	,яким	талановиті	майстри-кустарі	варили	
хмільне	 частування.	 	 Унікальні	 експонати	музею	
повідають	про	 історію	пивоваріння	 і	перші	традиції	
його	споживання.

Вас	зачарують	мовчазні	свідки	легендарних	часів	
та	їх	різноманіття	-	авторські	пивні	пляшки,	бочки	для	
перевезення	пива,	предмети	побуту	та	інші	унікальні	
експонати	музею,	 коштовність	 яких	 ,перебільшує	
грошовий	еквівалент	-	бо	вони	є	безцінні	скарби	!	

до	Ваших	послуг:
	-	екскурсії	до	етно-музею	“Пива	та	самогону”;
-	пивні	екскурсії	з	дегустацією;
-	частування	традиційними	настоянками	(більше	

30	видів);
-	смакування	Полтавськими	стравами:	галушками	

та	 вареничками,червоним	 та	 зеленим	борщиком	у	
хлібному	горщику;

-	кулінарні	майстер-класи	з	приготування	галушок	
та	вареничків	для	малечі	та	дорослих.

ЕТНО-МУЗЕЙ		
«ПИвА		
ТА	САМОГОНУ»

Вул. Білоуська, 52/1,
 с. Абазівка , Полтавська обл.,  Україна
Тел.: +380 532 631881, 
 +380 67 1043888,
 +380 96 4232828
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Lycamobile	is	the	largest	virtual	mobile	operator	in	
the	world.	The	 company	 leads	 the	market	 of	 prepaid	
international	mobile	calls.

Lycamobile	operates	in	22	countries	and	is	rapidly	
becoming	a	global	brand	by	connecting	customers	with	
its	 relatives	 and	 close	 family	 across	 the	 oceans	 and	
borders,	within	networks	of	different	mobile	operators	at	
competitive	prices	and	with	the	highest	quality.

Now	we	have	more	than	15	million	active	customers	
and	we	 believe	 we	 are	 doing	more	 than	 providing	
international	 telephone	 service.	We	 give	 people	 the	
opportunity	to	keep	in	touch	with	loved	ones,	friends	and	
family	all	around	the	world.

Being	in	one	of	the	22	countries	where	Lycamobile	is	
present	you	can	make	free	calls	to	Lycamobile	numbers.	
For	this	you	need	to	make	a	top	up	in	one	payment	for	
an	amount	not	less	than	25	UAH.	The	offer	is	valid	for	
30	days	after	the	last	top	up	for	25	UAH.

One	minute	of	 an	 incoming	 call	 from	any	number	
will	cost	1	UAH.

Lyca	 Group	 car r ies 	 ou t 	 i t s 	 ac t i v i t ies 	 in	
telecommunications,	media,	 entertainment,	 finance,	
travel	and	healthcare	industry.

Each	of	our	brands	has	the	same	value	and	vision	
-	to	provide	our	customers	freedom	of	communication	
with	friends	and	family	all	around	the	world.

We	strive	to	provide	the	highest	quality	services	for	
the	most	competitive	price.

ЛАЙКАМОБАЙЛ	УКРАЇНА

вул. Богдана Хмельницького 51, кім. 32, 
м. Київ, 01030, Україна
Тел.: +380 91 6102626
e-mail: stella.komolafe@lycamobile.ua
www.lycamobile.ua

Lycamobile	є	найбільшим	віртуальним	оператором	
мобільного	зв’язку	в	світі.	Компанія	лідирує	на	ринку	
передплачених	міжнародних	мобільних	дзвінків.

Lycamobile	 працює	 в	 22	 країнах	 і	швидко	 стає	
глобальним	брендом,	пов’язуючи	клієнтів	зі	своїми	
близькими	і	рідними	через	океани	і	кордони,	в	мережах	
різних	мобільних	операторів	за	конкурентоздатною	
ціною	і	з	максимальною	якістю.

Зараз	у	нас	понад	15	мільйонів	активних	клієнтів,	
і	ми	вважаємо,	що	робимо	щось	більше,	ніж	надання	
міжнародного	телефонного	зв’язку.	Ми	даємо	людям	
можливість	 підтримувати	 зв’язок	 з	 близькими,	
друзями	і	рідними	людьми	по	всьому	світу.	

Перебуваючи	 в	 одній	 з	 22-х	 країн	 де	 присутня	
Lycamobile,	 ви	 можете	 здійснювати	 безкоштовні	
дзвінки	 на	 номери	Lycamobile.	для	цього	 потрібно	
поповнити	 рахунок	 на	 суму	 не	 менше	 25-ти	 грн.	
одним	платежем.	Пропозиція	діє	протягом	30-ти	днів	
з	моменту	останнього	поповнення	на	25	грн.

Хвилина	 вхідного	 дзвінка	 з	 будь-якого	 номера	
коштуватиме	1	грн.

Lyca	 Group	 здійснює	 свою	 діяльність	 в	
телекомунікаціях,	медіа,	 індустрії	 розваг,	фінансів,	
подорожей	і	охорони	здоров’я.

У	 кожного	 з	 наших	 брендів	 однакові	 цінності	 і	
бачення	-	надати	нашим	клієнтам

свободу	спілкування	з	друзями	і	сім’єю	по	всьому	
світу.

Ми	прагнемо	надавати	послуги	найвищої	якості	
за	найбільш	конкурентоспроможною	ціною.

LYCAMOBILE	UKRAINE

51, Bogdana Khmelnytskogo St., room 32, 
01030, , Ukraine, 01030, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 91 6102626
e-mail: stella.komolafe@lycamobile.ua
www.lycamobile.ua
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Національний	університет	«Львівська	політехніка»	
–	найстаріший	вищий	технічний	навчальний	заклад	
України	 та	 Східної	 Європи,	 заснований	 1816	
року	 як	 цісарсько-королівська	 реальна	 школа.	
Університет	складається	з	16	інститутів,	114	кафедр,	
відокремлених	 навчальних	 закладів,	 громадських	
організацій	та	загальних	підрозділів.

Кафедра	 туризму	 створена	 1	 вересня	 2011	
року	 у	 складі	 Навчально-наукового	 інституту	
екології,	 природоохоронної	 діяльності	 та	 туризму	
(з	вересня	2017	року	перейменовано	в	Навчально-
науковий	інститут	сталого	розвитку)	імені	В’ячеслава	
Чорновола	Національного	 університету	«Львівська	
політехніка».

На	кафедрі	створено	та	обладнано	лабораторію	
ресторанного	обслуговування,	лабораторію	готельної	
справи,	науково-дослідну	лабораторію	інноваційних	
технологій	в	туризмі	та	кабінет	туризмознавства.

Випускники	спеціальності	«Туризм»	мають	змогу	
працювати	у	туристично-рекреаційному	господарстві	
в	підрозділах,	пов’язаних	з	природокористуванням,	
в	 оперативних,	 пошукових,	 науково-дослідних	
організаціях.	Рівень	підготовки	дозволяє	випускникам	
обіймати	такі	посади:

-	директора	комплексу	(оздоровчого,	спортивного,	
туристського),

-	керівника	туристичного	підприємства,
-	керуючого	готельним	господарством,
-	завідувача	бюро	(подорожей,	екскурсій),
-	начальника	туристської	бази,
-	 консультанта	 з	 туризму	 в	 органах	 державної	

влади.

ЛЬвІвСЬКА	ПОЛІТЕХНІКА
НацІОНаЛЬНИЙ	УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ	СТаЛОГО	РОЗВИТКУ	
ІМ.	В.ЧОРНОВОЛа
КаФЕдРа	ТУРИЗМУ

вул. Генерала Чупринки 130, 38-й н.к.,  
кім. 306, 320,
м. Львів, 79013, Україна
Тел.: +380 32 2589185
 +380 32 2378073
e-mail: tur.dept@lpnu.ua
http://lp.edu.ua

Історія	Львівського	 інституту	 економіки	 і	 туризму	 своїми	
витоками	 сягає	 1899	 року	 -	 часу	 заснування	 цісарсько-
Королівської	 Торгової	школи.	 У	 2004	 році	 	 розпорядженням	
Кабінету	 Міністрів	 України	 утворено	 Львівський	 інститут	
економіки	і	туризму	як	провідний	державний	вищий	навчальний	
заклад	з	розвитку	науки	про	туризм	та	підготовки	персоналу	для	
провадження	і	розвитку	туристичного	та	готельно-ресторанного	
бізнесу.	 За	 період	 інтенсивного	 розвитку	 інститут	 здобув	
заслужене	визнання	в	Україні	та	за	її	межами.		

Львівський	інститут	економіки	і	туризму	готує	професіоналів	
з	 конкуруючими	 перевагами	 на	 туристичному	 ринку	 праці	
-	 бездоганним	 володінням	фахом,	 іноземними	 мовами	 та	
інформаційними	технологіями.	В	інституті	сформовано	творчий	
науково-педагогічний	колектив,	який	передає	глибокі	світоглядні	
та	 ґрунтовні	 фахові	 знання	 майбутнім	 туризмознавцям,	
туроператорам	 і	 турагентам,	 менеджерам	 з	 розміщення	 і	
харчування,	економістам-аналітикам,	експертам-товарознавцям,	
бухгалтерам-фінансистам.	Студенти	мають	можливість	через	
профільні	 навчальні	 лабораторії,	 бібліотеку,	 інтернет-кафе	 з	
інтенсивного	вивчення	іноземних	мов,	туристично-інформаційний	
центр,	виставковий	центр	отримувати	інформацію	про	стан	та	
тенденції	розвитку	туристичної	та	готельно-ресторанної		сфери	
в	Україні	та		світі.	Інститут	має	чотири	навчальні	корпуси	та	два	
гуртожитки,	оснащені	сучасними	технічними	засобами	навчання	
та	каналами	доступу	до	інтернету.

Львівський	інститут	економіки	і	туризму	здійснює	підготовку	
бакалаврів,	 спеціалістів,	 магістрів	 за	 такими	 напрямами,	
спеціальностями	і	спеціалізаціями:	туризм;	готельно-ресторанна	
справа;	 менеджмент	 організації	 (спеціалізації:	 менеджмент	
готельного	 господарства	 і	 туризму,	 менеджмент	 готельного	
і	 ресторанного	 бізнесу);	 харчові	 технології	 та	 інженерія	
(спеціалізації:	 технологія	 оздоровчого	 та	 профілактичного	
харчування);	 облік	 і	 аудит	 (спеціалізації:	 облік	 і	фінанси	 в	
готельно-ресторанному	та	туристичному	бізнесі);	міжнародна	
економіка	(спеціалізація:	міжнародний	туризм);	товарознавство	
та	комерційна	діяльність	(спеціалізація:	управління	товарними	
системами	та	мерчандайзинг);	товарознавство	та	експертиза	
в	митній	справі.

В	 інституті	 здійснюється	 підготовка	фахівців	 на	 денній	 і	
заочній	формах	навчання	 за	державним	 замовленням	 та	 за	
контрактом.

	 Львівський	 інститут	 економіки	 і	 туризму	 завжди	 радо	
відкритий	 для	 тих,	 хто	 прагне	 здобути	 ґрунтовні	 знання,	
престижний	фах,	 знайти	 своє	 місце	 на	 ринку	 туристичних	
послуг	України.

ЛЬвІвСЬКИЙ		
ІНСТИТУТ		
ЕКОНОМІКИ		
І	ТУРИЗМУ

вул. Менцинського, 8,
м. Львів, 29007, Україна
Тел.: +380 32 2554547,  2616308
www.liet.lviv.ua
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Since	1998	«Maitek»	company	produces	high-tech	
electronics,	 develops	 and	 integrates	 software	 and	
intelligent	systems	for	the	market	of	automation	in	the	
field	of	HoReCa,	leisure	and	care:	hotels,	restaurants,	
water	parks,	swimming	pools,	night	clubs,	cafes,	fitness	
clubs,	shopping	malls	and	other	establishments.	More	
than	 19	 years	 the	 company	 consistently	 performs	
these	 tasks	using	 the	 latest	 technology,	methods	and	
equipment	which	have	proved	efficiency	in	practice	in	9	
countries	on	more	than	800	objects.

The	company	implements	comprehensive	automation	
object	that	gives	the	owner	full	control	over	the	business	
processes.	It	gives	the	opportunity	to	control	the	profit,	
efficient	use	of	resources	and	prevent	abuse	the	staff.		

	There	is	production,	engineering	bureau,	software	
development	 department,	 service	 and	management		
services,	commercial	department	in	its	own		production	
complex	 (more	 than	 1000	m2).	 Own	 products	 are	
represented	 by	 controllers,	 card	 readers,	 bracelets,	
locks	and	so	on.

	 	MAITEK	 offers	 a	 comprehensive	 approach	 to	
automation	and	monitoring	the	flow	of

МІЖНАРОДНЕ	вИРОБНИЧЕ	
ПІДПРИЄМСТвО	МАЙТЕК

вул. 600-річчя, 25,
м. Вінниця, 21027, Україна
Тел.:  +380 67 4301824
Факс: +380 432 464667
e-mail: vu@kb99.com
www.maitek.company

З	 1998	 року	 компанія	 «Майтек»	 виробляє	
високотехнологічну	електроніку,	розробляє	і	інтегрує	
програмне	забезпечення	та	інтелектуальні	системи	
на	ринку	автоматизації	організацій	в	сфері	HoReCa,	
дозвілля	і	турботи:	готелів,	ресторанів,		аквапарків,	
басейнів,	нічних	клубів,	кафе,	фітнес	клубів,	торгових	
центрів	 та	 інших	 закладів.	 Більш	 	 ніж	 19	 років	
стабільно	 виконує	 ці	 завдання,	 використовуючи	
новітні	 технології,	 схеми	 і	устаткування,	які	довели	
свою	ефективність	на	практиці	в	9	країнах	світу	на	
більше	ніж	800	об’єктах.

Компанія	впроваджує	комплексну	автоматизацію	
об’єкта,	що	дає	повний	контроль	власнику	за	бізнес	
процесами.	Саме	це	дає	можливість	контролювати	
прибуток,	раціонально	використовувати	ресурси	та	
не	допускати	зловживання	персоналу.		

У	власному	виробничому	комплексі	(більше	1000	
м2)	 розташоване	 виробництво,	 інженерне	 бюро,	
відділ	розробки	програмного	забезпечення,	служби	
сервісу	 і	 управління,	 комерційний	 відділ.	 Власна	
продукція	представлена	контролерами,	зчитувачами,	
браслетами,	замками	та	інше.

МаЙТЕК	 пропонує	 комплексний	 підхід	 до	
автоматизації	 і	 контролю	потоків	фінансів	 об’єктів,	
встановлюючи	 програмне	 забезпечення,	 і	 сама	 є	
виробником	спеціалізованого	обладнання	для	своєї	
місії.

INTERNATIONAL	PRODUCTION	
COMPANY	MAITEK

25, 600-littia St.,
21027, Vinnytsia, Ukraine
Phone: +380 67 4301824
Fax: +380 432 464667
e-mail:vu@kb99.com
www.maitek.company
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Ukraine	International	is	Ukraine’s	strategic	aviation	
business.	UIA	 is	 a	 low-fare	 network	 carrier.	 Its	 core	
businesses	are	passenger	and	cargo	transportation.

Ukraine	 International	 offers	 a	 vast	 selection	 of	
point-to-point	 and	 transit	 travel	 opportunities.	 The	
airline	 connects	Ukraine	with	38	 countries	 in	Europe,	
Asia,	America,	Africa,	and	the	Middle	East.	The	carrier	
operates	1100	international	and	domestic	flights	weekly	
and	provides	connections	with	partner	airlines’	services	
to	over	3000	destinations	worldwide.

Kiev	Boryspil	 International	Airport,	KBP,	 is	 the	UIA	
base	hub.

Currently,	UIA	operates	45	aircraft.
UIA	holds	a	handling	network.	The	latter	empowers	

the	carrier	to	closely	monitor	service	quality,	sell	handling	
services	to	other	airlines,	and	generate	more	employment	
opportunities	in	Ukraine.

By	2021,	UIA	plans	to	actively	enhance	and	renew	
fleet,	expand	Eastern	and	South-eastern	route	networks,	
increase	 frequencies	 of	 westbound	 flights,	 as	 well	
as	 further	 develop	 transit	 potential	 of	 Kiev	 Boryspil	
International	airport	and	 regional	hubs	 in	 the	cities	of	
Ukraine.

МІЖНАРОДНІ	АвІАЛІНІЇ	
УКРАЇНИ

Харківське шосе 201-203,
м. Київ, 02121, Україна
Тел.: +380 44 5815050, 3645050
e-mail: uia@flyuia.com

Графік роботи:
Пн-Чт 9:00-18:00,
Пт 09:00-16:45 (час місцевий)

МаУ	 –	 галузеутворююча	 компанія	 України,	
використовує	 операційну	 модель	 мережевої	
низькотарифної	 авіакомпанії	 та	 спеціалізується	на	
пасажирських	і	вантажних	перевезеннях.	МаУ	з’єднує	
Україну	з	38-ма	країнами,	розташованими	в	Європі,	
азії,	америці,	африці	та	на	Близькому	Сході.	Виконує	
1100	міжнародних	 і	 внутрішніх	 рейсів	щотижня	 та	
забезпечує	стикування	з	маршрутами	авіакомпаній-
партнерів	до	більш	аніж	3-х	тисяч	міст	світу.

Базовим	 аеропортом	 є	Міжнародний	 аеропорт	
«Бориспіль»	(KBP).

до	складу	флоту	МаУ	входить	45	авіалайнерів.
МаУ	має	власну	мережу	хендлінгу.	це	дозволяє	

контролювати	 якість	 сервісу,	 продавати	 сервісні	
послуги	іншим	авіакомпаніям	та	створювати	додаткові	
робочі	місця	в	Україні.

до	 2021	 року	 авіакомпанія	 планує	 збільшити	
і	 оновити	флот,	 відкрити	 нові	 напрямки	 східного	
та	 південно-східного	 векторів	маршрутної	мережі,	
наростити	 частотність	 польотів	 на	 вже	 освоєних	
напрямках	 і	 активно	розвивати	регіональні	 хаби	 в	
містах	України.

UKRAINE	INTERNATIONAL	
AIRLINES

201-203, Kharkivske Shosse, 
02121, Kiev, Ukraine
Phones: +380 44 5815050, 3645050
e-mail: uia@flyuia.com

Working hours:
Mon-Thu 09:00-18:00
Fri 09:00-16:45 (LT)
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MK	 ILLUMINATION	 was	 founded	 in	Austria	 in	
Innsbruck	 in	 1995.	 Now	MK	 ILLUMINATION	 is	 the	
European	leader	in	festive	decoration	and	illumination

In	 2010	 the	 daughter	 company	MK	 Illumination	
Ukraine	started	to	work	in	Kiev

Our	 team	 is	 developing	 unique	 design	 concepts,	
realizing	 different	 projects	 including	 city	 decoration,	
decoration	of	Shopping	centers,	hotels	and	restaurants,	
decoration	with	 LED	 garlands	 buildings	 and	 private	
houses.		

Facades	and	interiors	will	gain	exclusivity	and	unique	
style	with	the	help	of	decorative	lightning.	Illumination	of	
the	shopping	center	facades,	buildings,	city	squares	and	
others	are	widely	used	all	over	the	world.	

Besides	illumination	of	the	facades	with	LED	garlands	
will	make	city	lightning	much	brighter	at	night	time,	which	
will	 attract	 people’s	 attention	 to	 the	 façde.	Different	
LED	illumination	is	making	a	really	unique	and	festive	
atmosphere

If	 you	wish	 to	 choose	New	Year	 decoration	 and	
illumination	for	outdoor	or	indoor	of	any	difficulty,	we	will	
be	pleased	to	help	you.	Our	Illumination	projects	 look	
amazing	not	only	at	winter	times,	but	also	in	summer	time	
–	making	the	good	atmosphere	around	the	decorated	
areas.

МК	ІЛЛЮМІНЕЙШН	УА
КОМПаНІя

вул. Костянтинівська, 73,
м. Київ , 04080, Україна 
Тел.: +380 44 5017142
Факс: +380 44 5017146
e-mail:  eb@mk-illumination.com.ua 
www.mk-illumination.ua

Компанія	 «MK	 ILLUMINATION»	була	 заснована	
в	 австрійському	 місті	 Інсбрук	 в	 1995	 році	 	 і	 є	
європейським	лідером	у	сфері	святкового	освітлення	
та	декорування

У	2010	році	дочірнє	підприємство	«МК	Іллюмінейшн	
Уа»	розпочало	свою	роботу	в	Україні	в	місті	Київ.

Наша	 команда	 здійснює	 розробку	 і	 втілення	
унікальних	дизайнів,	і	реалізує	різноманітні	проекти,	
а	 саме	 оздоблення	 міст,	 оформлення	 торгових	
центрів,	новорічне	оформлення	ресторанів	і	готелів,	
оздоблення	 	 світлодіодними	 гірляндами	будівель	 і	
приватних	будинків.	

декоративне	 освітлення	 надасть	 фасадам	 і	
внутрішнім	 інтер`єрам	 виразність	 і	 неповторний	
стиль.	Освітлення	фасадів	торгових	центрів,	будинків,	
площ	та	інших	об`єктів	активно	використовується	у	
всьому	світі.	

Крім	того,	підсвічування	будівель	світлодіодними	
гірляндами	зробить	яскравішим	вуличне	освітлення	
вночі,	 що	 притягуватиме	 погляди	 перехожих	 до	
споруди,	 нічим	 не	 примітної	 вдень.	 Різноманітні	
св ітлодіодні 	 г ірлянди	 створюють	 урочисту	
атмосферу.	

якщо	Ви	бажаєте	обрати	оздоблення	на	Новий	рік	
для	фасаду	або	внутрішнього	приміщення	будь-якої	
складності,	ми	з	радістю	допоможемо	Вам	реалізувати	
Ваші	неймовірні	ідеї.	Наші	освітлювальні	декоративні	
проекти	 	 виглядають	неймовірно	не	 тільки	 взимку,	
але	і	влітку,	створюючи	гарне	підсвічування	будівель,	
дерев	і	розважальних	закладів.

MK	ILLUMINATIONUA
COMPANY

73, Konstantinovskaya St.,
04080, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5017142
Fax: +380 44 5017146
e-mail:  eb@mk-illumination.com.ua 
www.mk-illumination.ua
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The	Group	of	companies	Morskoi	dom	is	an	importer	
of	the	best	manufacturers	from	Japan,	China,	Vietnam,	
Indonesia,	Thailand,	USA,	Greece,	 etc.	And	also	 the	
exclusive	 representative	 in	 Ukraine	 of	 such	world-
famous	 brands	 as	Yamasa,	 Lee	 Kum	Kee,	 Spring	
Home,	Kinjirushi	and	others.	 In	 the	assortment	of	 the	
company	more	than	1000	SKU	of	the	different	cuisines	
of	the	world.

МОРСКОЙ	ДОМ
ГРУПа	КОМПаНІЙ

м. Київ, 03151, Україна
пр-т Повітрофлотський, 66
Тел.:  +380 44 4951263 
 Головний офіс

Представництво у м. Львів:
Тел.: +380 67 8230034
e-mail: info@md.ua
www.md.ua
www.facebook.com/MorskoiDom/

Група	 компанія	 «Морской	 дом»	 є	 імпортером	
кращих	виробників	з	японії,	Китаю,	В’єтнаму,	Індонезії,	
Таїланду,	СШа,	Греції	та	ін.,	а	також	ексклюзивним	
представником	 в	Україні	 таких	 всесвітньо	 відомих	
брендів	 як	Yamasa,	 Lee	 Kum	Kee,	 Spring	 Home,	
Kinjirushi	та	ін.	В	асортименті	компанії	більше	1000	
найменувань	різних	товарів	кухонь	світу.

Головні	принципи	роботи:
-	 Бути	 лідером	 в	 інноваціях:	 компанія	 уважно	

стежить	за	світовими	новинками	і	трендами,	активно	
вивчає	кожну	категорію	і	пропонує	клієнтам	найкраще	
з	того,	що	представлено	на	світовому	ринку;

-	 Гарантувати	 еталонну	 якість	 продукції:	 при	
виборі	 постачальника	 компанія	 приділяє	 особливу	
увагу	безпеці	продукції;

-	Надавати	виключно	клієнтоорієнтований	сервіс:	
в	основі	роботи	компанії	-	 індивідуальний	підхід	до	
кожного	 клієнта,	 глибоке	 розуміння	 і	 задоволення	
потреб	конкретного	акладу.

MORSKOI	DOM
THE gROUP OF COMPANIES

Kyiv, 03151, Ukraine
Povitroflotsky avenue, 66
Phone: +380 44 4951263 
 the Head office

Representative in Lviv:
Phone: +380 67 8230034
e-mail: info@md.ua
www.md.ua
www.facebook.com/MorskoiDom/
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Моршин	 –	 затишне	місто	 на	Прикарпатті,	 яке	 завдяки	
унікальним	 джерелам	 мінеральних	 вод,	 географічному	
розташуванню	 та	 екологічно	 чистому	 середовищу	 стало	
однією	з	карпатських	перлин.	цього	року	місто	відзначає	140	
років	з	дня	першого	курортного	сезону.	

Що	відвідати?	
-	джерело	№	4	 (джерело	«Матері	Божої»).	Вода	цього	

джерела	містить	 калій,	 натрій,	 магній,	 залізо,	 сульфати	 і	
є	 джерелом	 природної	 столової	 води	 «Моршинська».	для	
зручності	відпочиваючих,	джерело	розміщене	у	двох	локаціях:	
біля	бювету	та	в	лісопарковій	зоні	в	200	м	від	бювету.	

-	Міський	парк	 прикрашений	 скульптурами	 у	 грецькому	
стилі,	фонтаном,	квітучими	алеями	і	різнобарвними	клумбами.	
Тут	розміщений	бювет,	який	називають	«грибок».	до	535-річчя	
міста,	в	парку	відкрили	гарну	та	добру	скульптурну	композицію	
з	мозаїки	блакитного	кольору,	яка	зображає	краплинки	води	
та	лісових		мешканців.	адреса:	вул.	І.	Франка.	

-	 Будівля	 санаторію	 «Мармуровий	 палац»	 –	 пам`ятка	
архітектури	місцевого	 значення.	 Збудований	 у	 1938	 р.	 за	
проектом	 архітектора	Никодимовича.	Перед	 санаторієм	 є	
літній	амфітеатр,	де	в	теплу	пору	року	розважають	усіх	гостей	
міста.	адреса:	вул.	Паркова	площа,

-	дерев’яна	церква	Покрови	Пресвятої	Богородиці	зведена	
в	1825	р.	Історія	цього	храму	пов`язана	з	іменами	митрополита	
андрея	Шептицького,	 кардинала	Йосипа	Сліпого.	 У	 2018	
році	в	приміщенні	церкви	відкрили	музеї	однієї	ікони.	Поряд	
з	 дерев’яною	 церквою	 стоїть	 Новозбудована	 Українська	
Православна	церква	Покрови	Пресвятої	Богородиці.	адреса:	
вул.	д.	Галицького,	34.	

-	 Українська	 Греко-Католицька	церква	Святої	Покрови	
Пречистої	діви	Марії.	Храм	збудований	у	1990	р.	

-	Римо-католицький	костел	Божого	Милосердя	–	новий,	
невеличкий	храм,	спорудженний	у	2015	р.	тішить	своїх	вірян.	
адреса:	вул.	джерельна,	1б.	

На	 цьому	 принади	 курорту	 не	 вичерпуються:	 в	 місті	
набуває	популярності	велосипедний	спорт.	Часто	відбуваються	
присвячені	 певним	 датам	 велопробіги	 та	 кросс-кантрі,	
змагання	з	пейнтболу,	більярду,	мініфутболу,	легкої	атлетики,	
проводиться	щорічна	 спартикіада	 для	 осіб	 з	 інвалідністю.	
Окрім	 того,	 серед	 гостей	 та	 відпочивальників	 поширюється	
фізкультурно-оздоровчий	вид	спорту	–	скандинавська	ходьба	
(Nordic	Walking).	

МОРШИНСЬКА	МІСЬКА	РАДА
ВІддІЛ	ЕКОНОМІКИ,	КУРОРТУ	Та	
ТУРИЗМУ

вул. І.Франка,15, 
м. Моршин, Львівська обл.,  
82482, Україна
Тел.: +380 3260 60202
e-mail: morshin_rada@ukr.net
http://morshyn-rada.gov.ua/

Національний	 природний	 парк	 «Олешківські	 піски»	 -	
мальовничий	куточок	Херсонської	області,	прекрасний	та	
неповторний	напівпустельний	край.

Природа	національного	природного	парку	«Олешківські	
піски»	має	краєзнавчі	та	природні	цінності.	це	найбільший	
в	Україні	піщаний	масив,	на	території	якого	зустрічаються	
ділянки	напівпустелі,	степу,	лісової	і	навіть	водно-болотної	
рослинності.	 Тут	можна	 побачити	 унікальні	 ландшафти	
Олешківських	 пісків,	 які	 нагадують	 справжню	Сахару	 з	
велетенськими	барханами,	місцеві	мешканці	їх	називають	
кучугурами	 (купа,	 гора),	 висота	 яких	 досягає	майже	 18	
м.	Під	дією	вітрової	та	водної	ерозії	ландшафти	постійно	
змінюються	і	продовжують	формувати	рельєф.

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.

НПП	 «Олешківські	 піски»	 складається	 із	 двох	
природоохоронних	 науково-дослідних	 відділень	 –	
«Раденське»	 та	 «Буркути»,	 які	 характерно	 відрізняються	
між	собою	як	ландшафтами,	так	і	флорою	та	фауною.

На	 території	 природоохоронних	 науково-дослідного	
відділень	«Раденське»	і	«Буркути»	розташовані	екологічні	
стежки	«Олешківською	пустелею»,	«дивосвіт	Олешківських	
пісків»	та	«Березовий	гай».

Територія	 екологічних	 стежок	 Парку	 повністю	
розкривають	краєзнавчі	природні	цінності	як	національного	
природного	 парку	 «Олешківські	 піски»,	 так	 і	 природи	
Херсонського	краю.	

Запрошуємо	вас	відвідати	унікальний	об’єкт	природи	та	
історії	України	-	Національний	природний	парк	«Олешківські	
піски»	 з	 його	 надзвичайно	 унікальними	 краєвидами	 та	
своєрідною	 красою	 української	 «пустелі»	 та	 отримати	
позитивні	емоції!

ОЛЕШКІвСЬКІ		
ПІСКИ
НацІОНаЛЬНИЙ	 
ПРИРОдНИЙ	ПаРК

пров. Ракитний, 16,
м. Олешки, Херсонська обл, 75100, 
Україна
Тел./факс: +380 5542 45722
е-mail: oleshki.sands@gmail.com.
http://nppop.gov.ua
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The	first	universal	cutting	glass	and	mirrors
Cutting	and	processing	of	glass	and	mirrors.
Window	glass:	3,	4,	5,	6,	8,	10,	12	mm.
Door	glass,	showcase,	painted,	tinted,	matte	satin,	

for	 pictures	 -	 ordinary	 and	 anti-glare	 2	mm.,	 Ultra-
transparent,	 laminated	 triplex,	 reinforced,	 -	more	 than	
100	species

Mirrors	 are	 silver	 and	 in	 color,	 4	 and	 6	mm	 in	
thickness.

Mirror	tile	of	your	size
All	 kinds	 of	 processing:	 grinding,	 polishing,	 facet,	

drilling,	internal	cuts
Climbing	the	glass
Sand	blasting
Removing	 sizes,	 installation,	 delivery	 in	 Lviv	 and	

Ukraine
Monolithic	mounting	of	mirrors	on	the	whole	wall	in	

shops,	fitness	halls,	private	residences

ПЕРША	УНІвЕРСАЛЬНА	
СКЛОНАРІЗКА

вул. Луганська, 6а, 
м.Львів, 79034, Ukraine.
Тел.: +380 32 2438004
 +380 93 1543250
Факс: +380 32 2453701
e-mail: Sklonarizka.1@gmail.com
www.sklonarizka.com

Перша	Універсальна	Склонарізка	
Нарізка	і	обробка	скла	та	дзеркал.
Скло	віконне:	3,	4,	5,	6,	8,	10,	12	мм.
Скло	 дверне,	 вітринне,	фарбоване,	 тоноване,	

матове	сатин,	для	картин	-	звичайне	та	антиблікове	2	
мм.,	ультрапрозоре,	ламіноване	триплекс,	армоване,	
–	усього	більше	100	видів

дзеркала	 срібні	 та	 у	 кольорі,	 товщиною	4	 та	 6	
мм.

дзеркальна	плитка	за	Вашими	розмірами
Усі	 види	 обробки:	 шліфування,	 полірування,	

фацет,	свердління	отворів,	внутрішні	вирізи		
Гартування	скла
Піскоструменева	обробка
Зняття	розмірів,	монтаж,	доставка	по	Львову	та	

Україні		
Монолітний	 монтаж	 дзеркал	 на	 цілу	 стіну	 у	

магазинах,	фітнес-залах,	приватних	помешканнях

CUTTING	GLASS	AND	
MIRRORS

6a, Luganska Str.,
79034, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2438004; 
 +380 93 1543250
Fax: +380 32 2453701
e-mail: sklonarizka.1@gmail.com
www.sklonarizka.com
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«Radekhivskyi	 Sugar»	 Ltd	 is	 one	 of	 the	 largest	
producers	 of	 sugar	 in	 Ukraine	 that	 is	 part	 of	 the	
international	 group	 of	 companies	Pfeifer	 &	 Langen,	
the	 leading	 sugar	 producer	 in	 the	European	Union.	
“Radekhivskyi	 Sugar”	 is	 a	modern	 and	modernized	
enterprise	 specializing	 in	 the	 processing	 of	 sugar	
beet,	production	sugar-sand,	molasses	and	pulp.	The	
production	 capacities	 of	 the	 company	 are	 located	 in	
the	 Lviv	 and	Ternopil	 regions.	The	 raw	material	 area	
is	located	in	Radekhiv,	Sokal,	Busk,	Kamianka-Buzka,	
Brody,	Zhovkva	districts	of	the	Lviv	region,	as	well	as	in	
Gorokhovsky,	Lokachinsky	districts	of	Volyn	Region	and	
some	regions	of	Rivne	oblast.

The	production	capacity	of	the	plant	is	8	thousand	
tons	/	day	of	sugar	beet	processing.	The	main	products	
produced	 by	 the	 sugar	 factory	 are	 sugar,	 sand,	 and	
molasses	and	raw	pulp	(raw,	dry	and	granulated).

During	 the	 years	 of	 the	 plant’s	 operation,	 a	
complete	technical	re-equipment	and	modernization	of	
technological	processes	of	production	was	carried	out.

РАДЕХІвСЬКИЙ	цУКОР
ТЗОВ	 
ТМ	DIAMANT

п-кт  Юності, 39, 
с. Павлів, 80250, Радехівський р-н.,  
Львівська обл., Україна
Тел.: +38 032 5541004
e-mail: office.p@radsugar.com.ua
http://radsugar.com.ua

ТзОВ	«Радехівський	цукор»	–		один	з	найбільших	
виробників	цукру	в		Україні,	що	входить	до	міжнародної	
групи	компаній	Pfeifer&Langen	–	провідного	виробника	
цукру	 	 на	 теренах	 Європейського	 Союзу.ТзОВ	
«Радехівський	цукор»	–	це	сучасне	та	модернізоване	
підприємство,	 що	 спеціалізується	 на	 переробці	
цукрового	буряка,	виробництві	цукру-піску,	меляси		та	
жому.		Виробничі	потужності	підприємства	розміщені	
у	Львівській	та	Тернопільській	областях.	Сировинна	
зона	розміщується	в	Радехівському,	Сокальському,	
Буському,	 Кам’янка–Бузькому,	 Бродівському,	
Жовківському	районах	Львівської	області,	а	також	в	
Горохівському,	Локачинському		районах	Волинської	
області	та	деяких	районах	Рівненської	області.

Виробнича	потужність	заводу	–	8	тис.	тонн/добу	
переробки	цукрового	буряка.Основна	продукція,	яка	
виробляється	цукровим	 заводом	–	 товарний	цукор	
–	 пісок,	 побічна	–	меляса	 та	жом	 (сирий,	 сухий	 та	
гранульований).

За	 роки	 	 діяльності	 заводу	 було	 проведено		
повне	 	 технічне	 переоснащення	 та	модернізацію	
технологічних	процесів	виробництва		продукції.	

RADEKHIVSKYI	SUGAR
LLC  
TM DIAMANT

39, Yunosti Ave., 
80250, village of Pavliv, Radekhivs District, 
Lviv Region, Ukraine
Phone: +380 32 5541004
e-mail: office.p@radsugar.com.ua
http://radsugar.com.ua
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Company	«Restoraninvest»	specializes	in	complex	
provision	of	services	in	the	field	of	catering	facilities.

If	you	need	to	equip	a	public	catering	facility	with	the	
necessary	 second-hand	equipment	 and	 second-hand	
furniture,	which	will	meet	all	modern	requirements	and	
costs	50-70%	less	than	the	new	price	-	please	contact	
us,	we	will	be	glad	to	help	you.	All	equipment	is	tested,	
maintenance	 and	 pre-saled	 preparation	 at	 our	 own	
service	center.

The	company	has	warehouse	space	 in	 the	center	
of	Kiev,	 as	well	 as	 cars	 used	 for	 transportation	 used	
equipment	and	furniture	of	any	size.

The	 company	 values	 its	 reputation	 and	 therefore	
fulfills	 its	 obligations	 at	 the	 set	 time,	 and	 this	 is	 an	
important	 argument	 in	 the	 process	 of	 choosing	 a	
business	partner.

РЕСТОРАНІНвЕСТ	
ТОВ

вул. Деревлянська 13 оф. 329 
м. Київ, Україна,  04119
Тел.: +380 44 3334405 
 (Відділ продажу)  
 +380 44 3334406  
 (Відділ нерухомості)
e-mail: restoraninvest@gmail.com
https://restoraninvest.kiev.ua/

Компанія	 «Ресторанінвест»	 спеціалізується	 на	
комплексному	 наданні	 послуг	 у	 сфері	 оснащення	
закладів	громадського	харчування.	

якщо	 Вам	 необхідно	 укомплектувати	 заклад	
громадського	харчування	необхідним	б/у	обладнанням	
та	б/у	меблями,	котре	буде	відповідати	усім	сучасним	
вимогам	 та	 коштує	 на	 50-70%	 меньше	 від	 ціни	
нового	 -	 звертайтесь	 до	 нас,	 будемо	 раді	 Вам	
допомогти.	Все	обладнання	проходить	перевірку,	ТО	
та	передпродажну	підготовку	на	власному	сервісному	
центрі.	

Компанія	 має	 складскі	 приміщення	 в	 центрі	
Київа,	 а	 також	 	 автомобілями	для	 перевезень	 б/у	
обладнання	та	меблі	любих	габаритів.	

Компанія	 дорожить	 своєю	 репутацією,	 тому	
виконує	свої	зобов’язання	в	поставлені	терміни,	а	це	
є	важливим	аргументом	у	процессі	вибору	ділового	
партнера.

RESTORANINVEST
LTD

of. 329, 13 Derevljans’ka Str. 
61068, Kiev, Ukraine 
Phone: +380 44 3334405 
 (Sales Department)
 +380 44 3334406 
 (Department of Real Estate)
e-mail: restoraninvest@gmail.com
https://restoraninvest.kiev.ua/
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World	class	textile	products,	finest	and	affordable.	It	
is	all	about	SAFFRAN	UKRAINE.

Based	 in	 the	 Europe	 and	 operating	 across	 the	
globe,	the	company	offers	all	range	of	textile	for	hotels	
and	 restaurants,	 hospitals	 and	 clinics,	 homes	 and	
promotional	campaigns.

More	than	10	years	of	experience	and	accumulated	
knowledge	made	SAFFRAN	UKRAINE	LLC	a	connoisseur	
of	 textile	market	 and	manufacturing.	The	 company	 is	
focused	on	latest	technologies	and	trends,	continuous	
innovations,	quality	management	and	services.

SAFFRAN	UKRAINE	LLC	aims	to	bring	a	piece	of	
happiness	and	excitement	to	our	clients	and	give	them	
a	competitive	advantage	on	the	market.

Company	values	–	Love,	Passion,	Care,	Honesty	and	
Openness	are	carried	by	every	member	of	our	staff	to	our	
customers,	partners,	society,	nature	and	to	the	world!

САФФРАН	УКРАЇНА
ТОВ

вул. В.Гетьмана, 27, оф. 21 
м. Київ, 03056, Україна
Тел.: +380 44 2256895
e-mail: info@saffran.sk
http://saffran.sk/ 

Текстильні	вироби	світового	класу	в	самому	центрі	
Європи,	найкращі	та	доступні.	Все	це	про	компанію	
СаФФРаН	УКРаїНа!

Працюючи	 по	 всьому	 світу,	 компанія	 пропонує	
весь	спектр	текстилю	для	дому,	готелів	та	ресторанів,	
лікарень	та	клінік,	рекламних	кампаній.

Більш	ніж	десятирічний	досвід	 роботи	 зробили	
СаФФРаН	УКРаїНа	справжнім	знавцем	текстильного	
ринку	 та	 виробництва.	 Компанія	 орієнтована	 на	
новітні	 технології	 та	 тенденції,	 постійні	 інновації,	
управління	якістю	та	послугами.

СаФФРаН	 УКРаїНа	 прагне	 донести	 почуття	
радості	своїм	клієнтам,	а	також,	надати	їм	конкурентну	
перевагу	на	ринку.

Основні	цінності	компанії	–	Любов,	Пристрасть,	
Турбота,	 Чесність	 та	 Відкритість,	 передаються	
кожним	 співробітником	 компанії	 нашим	 клієнтам,	
партнерам,	суспільству,	природі	та	світу!

SAFFRAN	UKRAINE
LLC

27 V.Getmana str., of. 21 
Kyiv, 03056, Ukraine
Phone: +380 44 225 6895
e-mail: info@saffran.sk
http://saffran.sk/
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СЕЗОНИ	
ЖУРНаЛ

вул. Теремківська, 8, оф. 44,
м. Київ, 03187, Україна
Тел.: (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.

Magazine	«Seasons.	Holiday	in	Ukraine	and	abroad»	
has	been	published	since	2006.

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	Russia,	
Ukraine,	Azerbaijan,	Moldova,	and	Belarus.	Circulation	
of	20,000	copies.

SEASONS	
MAgAZINE

8, Teremkivska St., off. 44,
03187, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5266308
e-mail: tatyana_velichko@ukr.net
www.seasons.net.ua
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На	перехресті	багатьох	доріг	–	великих	і	малих,	сільських	і	
магістральних	–	стоїть	благословенна	колиска	Чорноморського	
флоту,	земля	мудрих	і	мужніх	земляків	–		славне	місто	Херсон.	
Велично	 красивим,	 усміхнено-добрим	 і	 безмежно	щедрим	 є	
наше	місто	у	свої	238	років.	В	його	літописній	історії	знайдеться	
немало	захоплюючих	сюжетів…	Легендами	оповиті	часи,	коли	
войовничі	скіфи	зустрічалися	з	давньогрецькими	мореплавцями	
і	 купцями.	 Інтригою	 століття	 залишається	 велике	 кохання	
російської	 імператриці	 Катерини	 ІІ	 до	 її	фаворита	 Григорія	
Потьомкіна,	що	 	 в	 подальшому	 дало	 поштовх	 народженню	
цілого	міста.	долі	легендарних	особистостей	тісно	переплетені	
з	 історичним	минулим	Херсона.	 Тут	 засновника	 військово-
морського	флоту	СШа,	в	подальшому	адмірала		джона	Пола	
джонса,	 удостоєно	 рідкісним	 привілеєм	 бути	 посвяченим	 у	
братство	 козаків,	 тут	 здійснює	наукове	відкриття	український	
лікар-вчений	данило	Самойлович,	 якому	 людство	 до	 цього	
часу	завдячує	спасінням	від	«чорної	чуми»,	саме	тут		видатний	
письменник	Олександр	Грін	знаходить	Грея	для	асоль	та	дарує	
світу	дивовижну	феєрію	«Пурпурові	вітрила».

Херсон	зберігає	дух	славних	корабелів	і	моряків.	Мужність	і	
доблесть	предків	назавжди	поселилась	в	юних	серцях	курсантів	
Херсонської	державної	морської	академії	та	державного	вищого	
навчального	закладу	«Херсонське	морехідне	училище	рибної	
промисловості».	давні	вулички	міста	та	численні	земляні	ходи	
(катакомби)	під	руїнами	старої	фортеці	можуть	розповісти	ще	
багато	цікавих	історій	про	життя	предків,	загадкові	феномени,	
політичні	 таємні	 течії	 і	 дивні	 звичаї	 сучасних	 херсонців…	
Напевне,	саме	тому	так	загадково	посміхаються	кам’яні	ангели,	
яких	можна	 помітити	 в	 самих	 непередбачуваних	місцях	 на	
старовинних	будівлях	архітектурних	пам’яток	Херсона…	

Закони	природи	в	Херсоні	діють	по-своєму:	літо	затримується	
удвічі	довше,	зима	може	потішити	зеленою	травою	та	запахом	
весни,	проте	інколи	хазяйнують	вітри.	Мальовничі	куточки	міста	
збуджують	 уяву	 у	будь-яку	 пору	року.	Величний	 корабель	на	
водах	дніпра-Славутича,	який		давно	причалив	до	тихої	гавані	
й	назавжди	поселився	серед	 зелених	плавнів	 і	 білих	лілій,	 у	
компанії	крикливих	чайок	та	лагідних	вітрів	–	так	виглядає	Херсон	
з	 висоти	 пташиного	лету.	 «Південними	воротами	 курортного	
раю»	 називають	місто	мандрівники,	 коли,	 подорожуючи	 до	
Чорного	 та	азовського	морів,	не	минають	нагоди	зупинитися	
тут	 надовше.	В	 яскравому	намисті	 українських	міст	 	Херсон	
залишається	містом	сонця,	промені	якого	пробиваються	далеко	
за	межі	нашої	Вітчизни.

УЧАСНИКИ	ФОРУМУ

��

СЕКТОР	РОЗвИТКУ	ТУРИЗМУ	
УПРАвЛІННЯ	КУЛЬТУРИ	
ХЕРСОНСЬКОЇ	МІСЬКОЇ	РАДИ

Тел.: (0552) 321718
E-mail: up_kult@ukr.net
www.go.kherson.ua
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«Sollertis»	 is	 official	 distributor	 of	 the	 Swedish	
concern	Electrolux	group	and	the	German	manufacturer	
of	 industrial	washing	machines	Herbert	Kannegiesser	
GmbH	in	Ukraine.

The	activities	of	our	company	are	focused:
Delivery	of	professional	equipment	for	dry-cleaners	

and	laundry	complexes
Delivery	of	professional	kitchen	equipment
Service	and	direct	deliveries	of	spare	parts
Consulting	and	technological	design	of	professional	

kitchen	and	laundry
We	are	ready	to	provide	you:
-	high-quality	equipment	from	world	leaders;
-	 consultations	on	 the	organization	of	 restaurants,	

cafes,	bars,	laundry,	dry-cleaners,									supermarkets;
-	 qualified	 design	 of	 placement	 and	 equipment	

selection;
-	flawless	and	fast	service;
-	flexible	delivery	terms	and	financing	schemes
The	large	our	employees’	projects	implemented	since	

2001	can	testify	to	the	great	experience	of	our	company	
employees,	the	qualification	of	the	service	and	the	quality	
of	the	equipment.

СОЛЛЕРТІС

вул. Святошинська, 34
Київ, 03115, Україна
Тел.: +380 44 2288933
Факс: +380 44 2288933
e-mail: info@sollertis.com.ua
www. sollertis.com.ua

Компанія	«Соллертіс»	–	офіційний	дистриб’ютор	
шведського	 концерну	Electrolux	 group	 і	 німецького	
виробника	 індустріального	 прального	 обладнання	
Herbert	Kannegiesser	GmbH	на	території	України.

діяльність	 нашої	 компанії	 фокусується	 на	
наступних	напрямках:

Поставка	професійного	обладнання	для	хімчисток	
і	пральних	комплексів

Поставка	професійного	кухонного	обладнання	
Сервісне	 обслуговування	 та	 прямі	 поставки	

запчастин
Консалтинг	і	технологічне	проектування	об’єктів	

професійних	кухні	та	пральні
Ми	готові	надати	Вам:
-	висококласне	обладнання	від	світових	лідерів;
-	консультації	по	організації	ресторанів,	столових,	

кафе,	барів,	пральних,	хімчисток,	супермаркетів;
-	 кваліфікований	 проект	 розстановки	 та	 підбір	

обладнання;
- 	 бездоганне 	 та 	 оперативне 	 серв і сне	

обслуговування;
-	гнучкі	умови	поставки	і	схеми	фінансування
Про	великий	досвід	працівників	нашої	фірми,	про	

кваліфікацію	служби	сервісу	та	про	якість	обладнання	
може	свідчити	велика	кількість	реалізованих	нашими	
співробітниками	проектів,	починаючи	з	2001	року.

SOLLERTIS

34, Svyatoshinskaya Str., 
03115, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2288933
Fax: +380 44 2288933
e-mail: info@sollertis.com.ua
www. sollertis.com.ua
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Парк-готель	«Теремки»	–	знаходиться	в	самому	
серці	 національного	 природного	 парку	 «Подільські	
Товтри»,	 на	 березі	мальовничої	Бакотської	 затоки	
річки	дністер.

У	 Бакотській	 затоці	 усе	 це	 ніби	 поєднується	
–	і	гори,	і	море,	і	затишна	атмосфера.	Краєвиди,	які	
постають	перед	очима,	вражають	і	дозволяють	забути	
про	все	на	світі.	Таке	неземне,	якесь	магічне	місце.

Парк-готель,	в	різні	пори	року,	гостинно	відкриває	
свої	 двері,	 та	щиро	 дарує	 кожному	 гостю	 красу,	
здоров’я	та	відпочинок.

Ми	пропонуємо	своїм	відвідувачам	розміщення	на	
різні	смаки	та	уподобання.	Наші	гості	зможуть	вибрати	
для	 себе	 відпочинок	 у	 комфортабельних	 номерах	
котеджів,	 в	 екзотичних	 «Рибальських	 будиночках»	
або	в	романтичному	наметовому	містечку.

Номери	в	виконані	з	високоякісних	матеріалів	та	
відповідають	стандартам.

Самі	 котеджі	 -	 це	 цегляні	 3-х	 поверхові	 будівлі	
обшиті	 зовні	 натуральним	 деревом,	 дах	 вкритий	
очеретом.

Парк-готель	 пропонує	 різноманітні	 послуги	для	
своїх	 гостей,	 які	 входять	 у	 вартість	 проживання	
або	 оплачуються	 окремо:	 Пляж	 з	 лежаками	 та	
парасольками;	 Кафе	 української	 та	 європейської	
кухні;	 Конференц	 сервіс;	 Чани;	 Баня	 на	 дровах;	
дитячий	 клуб	 з	 аніматором;	 Тюбінг;	 атракціони	
на	 воді;	 дитячий	 басейн;	 дитячий	 майданчик;	
Спортивний	майданчик;	Міні	 зоопарк;	 Теплохідні	
прогулянки	і	міні-круїзи	по	дністру;	БРдМ	тури;	Еко-
тури;	Фіто-тури;	Екскурсійні	 програми;	Велопрокат;	
Жива	музика/

«Теремки»	–	 особливе	місце	 відпочинку!	У	 нас	
Ви	забудете	про	буденні	справи	та	турботи,	зможете	
відпочити	тілом	і	душею!!!

ТЕРЕМКИ	
ПаРК-ГОТЕЛЬ

с. Колодіївка
Кам’янець-Подільський р-н,  
32398, Україна
Тел.: +380 67 3942482; 
 +380 96 8897815
e-mail: Park-hotel_Teremky@ukr.net
www.teremky.com.ua
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Company	 «Tural»	 	 is	 Leading	 Bulgarian	Tourist	
Company.		Tural	is	a	Group	of	companies	headquartered	
in	Varna,	Bulgaria.	

It	was	founded	in	1997.	Registred	tour	operator	and	
agent	No	PK	–	01	–	6128	by	Ministry	of	Economy,	Energy	
and	Tourism.	Member	of	BATA&VASTA.		

Tural	is	working	with	partners	from	Bulgaria,	Ukraine,	
Belarus,	Moldova,	Russia,	Romania,	Poland,	Serbia,	
Macedonia,	Greece,	Turkey	and	Israel.		

Tural	Company	organizes	one	of	the	most	popular	
international	 festival	 of	 children’s	 art	 and	 talent	
«SLAVYANSKI	VENETS»	and	 international	swimming	
competition	«SLAVYANSKI	ZAPLYV».	

Tural	 apply	 high-tech	 process	 of	 overall	 service	
provision	and	documentary	–	on-line	reservation	system,	
electronic	documents,	electronic	information	exchange,	
B2B	(Business	to	Business)	module	for	direct	booking	
from	agencies	in	our	reservation	system.		Many	more	
surprises	ahead…

Spirit	of	TURAL	is	the	people	who	communicate	with	
the	customers	every	day.	Those	who	prepear	carefully	
any	 proposal	 and	 route.	 People	working	 in	 different	
departments	and	arrange	the	puzzle	of	an	unique	dream	
vacation	or	traveling.	This	is	what	we	are	–	a	team	ready	
to	welcome	you	with	a	smile.	Believe	us.

ТУРАЛ
ТУРИСТИЧНа	 
КОМПаНIя

вул. Драгоман, 33,
м. Варна, 9000, Болгарiя 
Тел.: +359 52 605 978 
e-mail: info@tural.bg
www. tural.bg
www.facebook.com/varna.albatros
Skype: infoturalbg

Туристична	 компанія	 ТУРаЛ	 –	 лідируюча	
болгарська	туристична	компанія	з	головним	офісом	у	
Варні,	Болгарія.	Заснована	в	1997	році.		Зареєстрована	
Міністерством	економіки,	енергетики	та	туризму	як	
туроператор	і	турагент	під	номером	No	РК	-	01-6128.	
Член	БаТа	 і	VASTA.	 	Партнери	в	Болгарії,	Україні,	
Білорусії,	 Росії,	Молдові,	 Румунії,	 Польщі,	Сербії,	
Македонії,	Греції,	Туреччині	та	Ізраїлі.

Організатор	 одного	 з 	 найпопулярніших	
міжнародних	фестивалів	дитячої	творчості	та	таланту	
«СЛОВ’яНСЬКИЙ	 ВІНЕцЬ»,	 також	 	 організатор		
Міжнародних	 змагань	 	 з	 плавання	 «Слов’янський	
заплив».

Турал	 використовує	 високі	 технології	 для	
забезпечення	якісних	послуг	та	ведення	документації	
в	on-line	системi	бронювання,	електронні	документи,		
B2B	 (business	 to	 business)	 модуль	 для	 прямого	
доступу	до	бронювання	в	нашій	системі	для	агентств.	
І	ще	багато	інших	приємних	сюрпризів…

дух	ТУРаЛа-це	люди,	які	спілкуються	з	клієнтами	
щодня.	 Ті,	 хто	 старанно	 готує	 всі	 пропозиції	 і	
маршрути.	Люди,	що	працюють	 в	 різних	 відділах	 і	
збирають	воєдино	деталі	унікального	відпочинку		або	
подорожі		кожного	туристу.	це	ми	–	команда,	готова	
зустріти	Вас	з	посмішкою.	довіртеся	нам!

TURAL
TRAVEL COMPANY

33, Dragoman Str., Floor 3,
900, Varna City, Bulgaria
Phone: +359 52 605978
e-mail: info@tural.bg
www.tural.bg 
www.facebook.com/varna.albatros
Skype: infoturalbg
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Dnipro	Tourist	 Information	Center	 is	 a	 project	 of	
Department	of	Strategic	Development	and	Investment	
of	 Dnipro	 City	 Council.	 The	 center’s	 activities	 are	
aimed	at	 informing	and	advising	 tourists,	making	 the	
city	a	powerful	tourist	center	of	European	level	and	the	
promotion	of	Dnipro	for	business	tourism.	

TIC	activities	are	aimed	not	only	at	people	who	need	
some	information,	but	also	offer	and	provide	quality	travel	
services	and	products.

Center	services:
-organizat ion	 of 	 serv ice	 for 	 meet ing	 and	

accommodation	of	 guests,	 information	 support	 during	
their	stay	in	Dnipro;	

-	providing	free	consultations	to	the	guests	of	the	city	
on	all	issues	regarding	the	stay	in	Dnipro;

	-	Providing	information	on	the	upcoming	sports	and	
cultural	events,	transport	connections;

	-	Guided	tour	service;
-Personal	tour	guide;
-	Placement	 of	 advertisement	 at	 LED	screen	and	

printings	arts	design;
-	Tickets	order;
-	Gift	shop.
The	Tourist	 Information	Center	 is	always	open	 for	

cooperation	and	new	proposals.

ТУРИСТИЧНИЙ	
ІНФОРМАцІЙНИЙ		
цЕНТР	М.ДНІПРО

пл. Героїв Майдану,
м. Дніпро, 49000, Україна
Тел.: +350 50 4502080;
 +380 67 6026090
e-mail: tic.dnipro@gmail.com
www.facebook.com/tic.dnipro/

Туристичний	 Інформаційний	центр	 м.	 дніпро	
є	 проектом	департаменту	Стратегічного	Розвитку	
та	 Інвестицій	дніпровської	міської	ради.	діяльність	
центру	спрямована		на		інформування,	консультування	
туристів	 та	 перетворення	 міста	 в	 потужний	
туристичний	центр	європейського	рівня,	просування	
міста	для	ділового	туризму.	Робота	ТІц	орієнтована	
не	тільки	на	людей,	які	потребують	певної	інформації,	
ми	також	пропонуємо	та	надаємо	якісні	 туристичні	
послуги	та	продукти.

Послуги	центру:	
-організація	 сервісу	 із	 зустрічі	 та	 розміщення	

гостей,	інформаційний	супровід		під	час	їх	перебування	
у	дніпрі;

-надання	безкоштовних	консультацій	гостям	міста	
з	усіх	питань	щодо	перебування	у	дніпрі;

-надання	інформації	щодо	майбутніх	спортивних	
та	культурних	заходів,	транспортному	сполученню	;

-розробка	та	організація	екскурсій	і	турів;
-персональний	гід;
-розміщення	 реклама	 на	 LED	 дисплеї	 та	

поліграфії;
-	продаж	квитків	на	культурні	заходи;
-	сувенірна	лавка;
Туристичний	 Інформаційний	 центр	 завжди	

відкритий	до	співпраці	та	нових	пропозицій!

DNIPRO	TOURIST	
INFORMATION		
CENTER

Heroiv Maidanu Square,
49000, Dnipro, Ukraine 
Phone: +380 50 4502080,
 +380 67 6026090
e-mail: tic.dnipro@gmail.com
www.facebook.com/tic.dnipro/
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Єдине	в	Україні	ділове	видання,	призначене	для	
професіоналів	 ринку	 туристичних	 послуг,	 аналізує	
тенденції,	 публікує	 експертні	 думки,	 прогнозує	
розвиток	 туристичних	 напрямків	 та	 дає	 поради	
гравцям	 ринку	щодо	 розвитку	 їхнього	 бізнесу	 та	
реакції	на	події	в	галузі.

З	нами	ваш	бізнес	приречений	на	успіх!

УКРАЇНСЬКИЙ	ТУРИЗМ
ЖУРНаЛ	 
ТОВ	«ВИдаВНИцТВО	«дЗЕРКаЛО	
СВІТУ»

пров. Хорива 4, офіс 36,
м. Київ, 04071, Україна
Тел./Факс: (044) 4941297, 4941298
info@mw.com.ua
www.mw.com.ua
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Ivano-Frankivsk	 city	 is	 the	 capital	 of	 Carpathian	
region	tourism	and	is	one	of	the	most	interesting	in	terms	
of	 history	 and	 culture.	The	 architectural	 and	 cultural	
heritage	 of	 the	 city	 has	 ancient	European	 roots;	 the	
city	 has	 historical	 sites	 such	 as:	 sacred	 architecture,	
kamienicas,	 Potocki	 Palace,	 the	 fortress	 gallery	
«Bastion»,	Market	Square	and	others.

Ivano-Frankivsk	 is	 the	 hub	 for	 organizing	 tourist	
trips	 and	excursions	 to	 the	Carpathian	Mountains,	 to	
the	ski	resorts	and	other	appealing	tourist	destinations	
in	the	region.	This	is	facilitated	by	good	road	conditions,	
well-developed	hotel	infrastructure,	modern	and	diverse	
network	of	 restaurants	and	 cafes	of	 the	 city.	The	 city	
government	pays	great	attention	to	the	development	of	
tourism.	Since	2016	it	offers	city	visitors	a	Tourist	and	
Investment	Center	 in	the	premises	of	the	City	Hall.	At	
the	center	visitors	can	get	help,	information,	brochures,	
maps,	and	audio	guides,	which	can	assist	in	the	walking	
city	 tour.	Audio	 tours	 are	 available	 in	 five	 languages:	
Ukrainian,	Polish,	English,	German	and	Russian.

«Ivano-Frankivsk	for	tourists»	is	a	mobile	and	tablet	
app	that	is	working	since	2015.

Offline	 app	allows	 you	 to	 get	 acquainted	with	 the	
city,	get	directions,	it	contains	photos	of	the	landmarks	
and	audio	guides,	important	phone	numbers,	locations,	
cultural	centers,	hospitals,	banks	and	so	on.

«City	from	a	bird’s	eye	view»	is	a	project	that	was	
implemented	 in	2016.	 In	celebration	of	 Independence	
Day	 of	Ukraine	 there	was	 a	 new	 tourist	 destination	
opened	–	an	observation	deck	at	the	City	Hall.

One	of	the	priorities	of	the	tourism	industry	of	the	city	
are	 the	annual	 festivals	visited	by	more	 than	150,000	
residents	and	visitors	alike.

УПРАвЛІННЯ		
ЕКОНОМІЧНОГО	ТА	
ІНТЕГРАцІЙНОГО		
РОЗвИТКУ		
вИКОНАвЧОГО		
КОМІТЕТУ		
ІвАНО-ФРАНКІвСЬКОЇ	
МІСЬКОЇ	РАДИ
вул. Грушевського, 21,
м. Івано-Франківськ, 76004, Україна
Тел.: +380 342 552065, 551842
Факс: +380 342 552065
e-mail: uzzt@mvk.if.ua
www.mvk.if.ua

Місто	Івано-Франківськ	є	туристичною	столицею	
Прикарпаття	та	є	одним	із	найцікавіших	в	історичному	
та	 культурному	 плані	міст.	архітектурно-культурна	
спадщина	міста	має	давні	європейські	корені,	у	місті	
розташовані	 такі	 історичні	 об’єкти,	 як:	 сакральна	
архітектура,	кам’яниці,	палац	Потоцьких,	фортечна	
галерея	 «Бастіон»,	 площа	 Ринок	 та	 ін.	 Івано-
Франківськ	є	центром	для	організації	туристичних	й	
екскурсійних	мандрівок	в	Карпати,	до	гірськолижних	
курортів	 та	 інших	 привабливих	 туристичних	місць	
у	 регіоні.	 цьому	 сприяє	 гарний	 стан	 доріг,	 добре	
розвинута	 готельна	 інфраструктура,	 сучасна	 та	
різнопланова	 мережа	 ресторанів	 та	 кафе	міста.	
Міська	 влада	 приділяє	 багато	 уваги	 розвитку	
туристичного	напрямку.	до	послуг	відвідувачів	міста	
у	2016	році	було	відкрито	Туристично-інвестиційний	
центр	у	приміщенні	міської	Ратуші.	В	центрі	туристи	
можуть	 отримати	 інформаційну	 довідку,	 буклети,	
карти,	аудіо	гіди,	з	якими	можна	пройти	екскурсією	
містом.	 аудіо-тури	 розроблено	 п’ятьма	 мовами:	
українською,	польською,	англійською,	німецькою	та	
російською.

З	 2015	 року	 працює	 мобільний	 додаток	 для	
смартфонів	 і	 планшетів	 «Івано-Франківськ	 для	
туристів».	Offline	app	дозволяє	ознайомитись	з	містом,	
прокладати	маршрути,	містить	фото	пам’яток	та	аудіо	
гіди,	важливі	номери	телефонів,	місця	розміщення,	
культурні	центри,	лікарні,	банки	тощо.

У	 2016	 році	 було	 реалізовано	 проект	 «Місто	 з	
пташиного	 польоту».	 В	 рамках	 святкування	 дня	
Незалежності	України	відкрито	нове	туристичне	місце	
—	оглядовий	майданчик	на	Ратуші.																	

Одним	із	пріоритетів	розвитку	туристичної	галузі	
міста	є	проведення	щорічних	фестивалів,	які	відвідує	
понад	150	тисяч	мешканців	та	гостей	міста.

DEPARTMENT	OF	
INTERNATIONAL	RELATIONS,	
TOURISM	AND	PROMOTION,	
ECONOMICAL	AND	
INTEGRATION	DIVELOPMENT	
OF	EXECUTIVE	COMMITTEE	
OF	IVANO-FRANKIVSK	CITY	
COUNSIL
21, Hrushevskyi St.,
76004, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Phones: +380 342 552065, 551842
Fax: +380 342 552065
e-mail: uzzt@mvk.if.ua
www.mvk.if.ua
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Culture	and	tourism	department	of	Rivne	state	administration	is	the	

executive	body	that	pursues	the	national	tourism	policy	in	the	region.	The	
main	tasks	of	the	Department	are:	coordination	the	activity	and	support	
of	tourist	enterprises,	securing	the	all-sided	development	of	recreational	
areas,	stirring	up	the	development	of	internal	tourism,	promotion	of	local	
tourist	potential.

Rivne	region	impresses!!!	Do	you	like	traveling,	make	new	findings	or	
see	the	wonders	with	your	own	eyes?	Do	not	suppress	your	aspirations	
and	come	to	Rivne	region	where	you	will	find	the	tourist	adventures	on	any	
taste.	We	invite	to	our	region	those	who	like	medieval	castles,	dramatic	
stories	about	the	most	beautiful	women	and	their	beloved,	the	fabulous	
treasures	and	dragons	(not	real,	sure,	but	those	are	cut	out	on	the	wall).		
For	the	centuries	these	areas	were	ruled	by	powerful	Ostrozhsky	dynasty.	
The	medieval	castles’	walls	still	preserve	the	stories	about	their	victories,	
wealthy,	intrigues	and	secrets.	When	visiting	Ostroh	Castle	the	guests	can	
hear	a	lot	of	stories	about	famous	generals,	the	most	beautiful	woman	in	
Europe	-	Black	Princess	spending	a	half	of	her	life	imprisoned	in	a	tower,	
jousting	tournaments,	and	about	balls.	Meanwhile,	the	visitors	of	Dubno	
Castle	can	see	so-called	‘Beatka’	tower.		According	to	the	legend,	bride	
princess	Beata	drove	Tatar	army	away	from	the	castle	with	a	single	shot	
from	the	tower	and	then	married	with	a	peace	of	mind.	Because	of	this,	
visiting	‘Beatka’	is	a	good	sign	for	unmarried	girls.	

If	you	are	interested	in	the	legendary	battles,	you	should	certainly	
visit	Pliasheva	village.	Not	far	from	it	Berestechko	battle	had	place	in	
1651.	During	several	centuries	it	was	considered	the	most	ambitious	in	
Europe.	Meanwhile,	nowadays	the	Battlefield	of	Berestechko	is,	perhaps,	
the	only	site	in	Europe	has	not	been	changed	across	three	centuries.	
Rivne	region	can	astonish	guests	with	one	more	object	-	Tarakaniv	fort.	
It	is	a	unique	fortification	of	the	First	World	War.	The	major	part	of	it	is	
located	underground.		If	one	looks	at	the	Fort	from	the	height	of	birds-
eyes,	he	or	she	can	notice	its	similarity	with	the	volcano	crater	hidden	
in	the	soil.		However,	unlike	the	crater,	the	Fort	has	the	trapezoid	form.	
Tourists	will	be	surprised	with	unusual,	exotic	plants	growing	here	and	with	
the	story	about	their			secret	role	-	disguise	the	fortification.	Tarakaniv	fort	
hides	various	mysteries	endowing	it	with	the	unique	atmosphere.	If	you	
like	different	kinds	of	phenomena,	Rivne	region	can	offer	you	a	multiple	
choice	of	phenomenal	places.	Firstly,	it	is	Peresopnytsia	village	where	
residents	still	find	ancient	things	of	Kyiv	Russ’	period	just	in	their	fields.	
This	place	has	a	bright	history	and	it	is	the	birthplace	of	the	handwritten	
masterpiece	 –	Peresopnytsia	Gospel.	Today,	 the	 elected	 presidents	
of	Ukraine	take	their	oath	of	office	on	this	Ukrainian	national	symbol.		
Another	 phenomenon,	 but	 a	 natural	 one,	 is	 located	not	 far	 from	 the	
mentioned	famous	village.		It	is	widely	known	as	Tunnel	of	Love.	Besides	
mentioned,	Rivne	region	can	be	proud	by	the	picturesque	landscapes,	
rivers	and	lakes,	and	majestic	forests.	They	are	beautiful	in	any	season.	
We	wait	for	the	tourists	who	like	traveling	by	bicycles,	admire	horseback	
riding,	and	those	who	seek	the	places	without	asphalt	but	with	the	roots.	
Find	us	on	the	map	and	start	your	travel	to	Rivne	region	just	now!	

УПРАвЛІННЯ	КУЛЬТУРИ	
І	ТУРИЗМУ	РІвНЕНСЬКОЇ		
ОБЛАСНОЇ	ДЕРЖАвНОЇ	
АДМІНІСТРАцІЇ
Майдан Просвіти,1,
м. Рівне, Україна, 33028
Тел.: +380 362 695479
Факс: +380 362 695479

Корисні контакти:
Сайт «Рівненщина туристична»:  
rivne.travel
FB сторінка «Рівненщина туристична»: 
www.facebook.com/pg/rivne.travel

Управління	культури	і	туризму	Рівненської	облдержадміністрації	
–	державний	орган	виконавчої	влади,	що	забезпечує	реалізацією	
державної	політики	в	сфері	туризму	в	регіоні.	Головним	завданням	
управляння	 є:	 координація	 діяльності	 та	 підтримка	 туристичних	
підприємств,	забезпечення	комплексного	використання	рекреаційних	
територій,	 активізація	 розвитку	 внутрішнього	 туризму,	 зокрема	
шляхом	промоції	унікального	туристичного	потенціалу.

Рівненщина	вражає!	Любите	мандрувати?	а	робити	маленькі	
відкриття?	а	на	власні	очі	побачити	диво?	Не	відмовляйте	собі	у	
цьому	–	приїздіть	на	Рівненщину.	Тут	знайдуться	туристичні	цікавинки	
на	будь-який	смак.	Подобаються	середньовічні	замки?	а	драматичні	
історії	про	красунь	і	тих,	кого	вони	любили?	а	розповіді		про	майже	
казкові	скарби	і	драконів	(звісно,	не	справжніх,	а	витесаних	на	стіні)?	
Ласкаво	просимо	до	нас!	Упродовж	декількох	століть	цією	землею	
правив	могутній	 рід	Острозьких.	 Історії	 про	 перемоги,	 багатства,	
інтриги	та	таємниці	досі	зберігають	мури	їхніх	замків.	В	Острозькому	
замку	 гостям	розкажуть	 і	 про	могутніх	 полководців,	 і	 про	Чорну	
княгиню,	яка	була	першою	красунею	Європи,	а	потім	багато	років	
провела	 у	 вежі,	 і	 про	лицарські	 турніри,	 і	 про	бали.	Тим	часом	у	
дубенському	замку	Вам	неодмінно	покажуть	вежу,	яку	називають	
«Беаткою».	Кажуть,	там	корисно	бувати	незаміжнім	дівчатам.	Бо,	
за	легендою,	саме	будучи	у	цій	башті,	княжна-наречена,	яку	звали		
Беатою,	прогнала	з-під	замкових	мурів	татарське	військо,	а	після	
цього	зі	спокійною	душею	вийшла	заміж.	

якщо	ж	Вас	цікавлять	легендарні	 битви,	 то	неодмінно	 треба	
поїхати	у	село	Пляшева.	це	неподалік	нього	у	1651	році	точилася	
Берестецька	битва.	Ще	упродовж	кількох	століть	вона	залишалася	
наймасовішою	в	Європі.	Тим	часом,	як	не	дивно,	але	те	поле	і	досі	
лишилося	 таким,	 як	 було	 тоді.	 Рівненщина	може	 здивувати	ще	
одним	особливим	оборонним	об’єктом	–	Тараканівським	фортом.	
це	 унікальна	 споруда	 часів	 І	 світової	 війни.	 Більша	 її	 частина	
знаходиться	під	землею.	З	висоти	пташиного	польоту	форт	нагадує	
кратер	вулкана,	заглиблений	у	землю.	Щоправда,	у	формі	трапеції.	
а	ще	свого	часу,	щоб	замаскувати	стіни	оборонної	споруди,	привезли	
спеціальні	рослини	–	екзотичні	для	цієї	місцевості.	Тараканівський	
форт	 зберігає	чимало	загадок,	що	лише	додають	йому	 колориту.	
якщо	ж	Ви	любите	усілякого	роду	феномени,	то	Рівненщина	може	
запропонувати	щонайменше	кілька	таких	місць.	По-перше,	це	село	
Пересопниця,	 де	місцеві	мешканці	 досі	 знаходять	 старожитності	
часів	давньої	Русі	просто	у	полі.	ця	місцина	має	яскраву	історію	і	є	
батьківщиною	шедевральної	рукописної	книги	–	Пересопницького	
Євангелія.	Сьогодні	саме	на	ньому	складають	присягу	Президенти	
України.	а	неподалік	 від	 знаменитого	 села	 знаходиться	ще	один	
феномен,	щоправда,	природній.	це	славнозвісний	«Тунель	кохання».	
а	ще	Рівненщина	може	похвалитися	мальовничими	 краєвидами,	
ріками-озерами,	 розкішними	лісами.	Вони	 прекрасні	 о	 будь-якій	
порі	 року.	 Тут	 чекають	 туристів,	 які	 люблять	 подорожувати	 на	
велосипедах,	яким	подобаються	кінні	прогулянки,	а	також	тих,	хто	
шукає	місця,	де	нема	асфальту	і	є	коріння.	Тому	вибирайте	точку	
на	карті	і	вирушайте	у	мандри	Рівненщиною!

CULTURE	AND	TOURISM	
DEPARTMENT	OF	RIVNE	
REGIONAL	STATE	
ADMINISTRATION
1, Prosvity square. 
33028, Rivne, Ukraine,
Phone: +380 362 695479
Fax: +380 362 695479

Useful links:
Tourist website: rivne.travel
FB page: www.facebook.com/pg/rivne.travel
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One	of	 the	 priority	 tasks	 of	 the	Department	 is	 to	
promote	 the	 tourism	 potential	 of	 the	 region	 in	 order	
to	enhance	 internal	and	 inbound	tourism.	Picturesque	
landscapes,	spa	area	with	healing	mineral	springs,	rich	
historical	 and	 cultural	 heritage	are	 contributing	 to	 the	
development	of	tourism	such	as	hiking,	cycling,	water,	
cultural	and	medical	tourism.

One	 third	 of	 the	 Ivano-Frankivsk	 region	 occupies	
the	eastern	Carpathians,	the	highest	peaks	are	Goverla	
(2061	m),	Brebeneskul	 (2036	m),	Pip	 Ivan	 (2028	m),	
Rebra	(2001	m),	Gutin-Tomnatyk	(2018	m),	located	at	
Chornohora	spine.

The	most	popular	 in	Ukraine	ski	 resort	«Bukovel»	
(Polyanitsya	Village)	 is	 located	 in	 the	 region.	Tourists	
also	have	the	opportunity	 to	go	skiing	 in	Yablunytsya,	
Kosiv,	Tiudiv	and	Yavoriv.

Tourist	 and	 excursion	 services	 are	 provided	 by	
more	than	200	operators	and	travel	agents,	400	tourist	
and	 recreational	 facilities,	 over	 800	 rural	 households	
and	120	museums.	There	are	more	than	3.5	thousand	
monuments	 of	 historical	 and	 cultural	 heritage	 in	 the	
region,	 two	of	which	 –	Church	of	 the	Descent	 of	 the	
Holy	Spirit	in	Rohatyn	and	Church	of	the	Nativity	of	the	
Blessed	Virgin	in	the	Nuzhnii	Verbizh	are	included	in	the	
UNESCO	World	Heritage	List.

The	most	attractive	tourist	attractions	of	the	region	
are:	-	Lounge	zone	«Dniester	Canyon”;	-	Narrow-gauge	
railway	 «Carpathian	 tram»;	 -	Hoshivskii	monastery;	 -	
Natural	complex	«Dovbush	Rocks»;	-	National	reserve	
«Davniy	Halych»;	-	Maniavskii	waterfall	and	monastery;	
-	Museums	of	Pysanka	and	Hutsul	and	Pokuttya	folk	art;	
-	Halytskii	national	park;	-	Construction	astronomically-
meteorological	 observatory	 on	 Pip	 Ivan	 (2028	m);	
-	Botanic	 reserve	«Kniazhdvir»;	 -	Tourist	 art	 complex	
«Manor	of	St.	Nicholas»;	-	Carpathian	national	park.

Useful	contacts:
Regional	tourist	information	center:	www.rtic.if.ua.
Museums	of	the	region:	www.museum.if.ua.
Fan	 page	 «Travel	 Prykarpattya”:	 www.facebook.

com/tourism.if.ua.

УПРАвЛІННЯ	МІЖНАРОДНОГО	
СПІвРОБІТНИцТвА,	
ЄвРОІНТЕГРАцІЇ,	ТУРИЗМУ		
ТА	ІНвЕСТИцІЙ		
ІвАНО-ФРАНКІвСЬКОЇ	
ОБЛАСНОЇ		
ДЕРЖАвНОЇ		
АДМІНІСТРАцІЇ
вул. Грушевського, 21
м. Івано-Франківськ, Україна, 76004
Тел.: +380 342 552042, 552223,  
        551925
Факс: +380 342 552042
www.gov.if.ua

Одним	із	пріоритетних	завдань	управління	є	промоція	
туристичного	потенціалу	області	для	активізації	внутрішнього	
і	в’їзного	туризму.	Мальовничі	природні	ландшафти,	курортні	
місцевості	з	цілющими	мінеральними	джерелами,	багата	
історико-культурна	спадщина	сприяють	розвитку	в	області	
таких	видів	туризму	як	пішохідний,	велосипедний,	водний,	
культурно-пізнавальний	та	лікувально-оздоровчий.

Третину	території	Івано-Франківщини	займають	Східні	
Карпати,	 з	 найвищими	 вершинами	 –	 Говерла	 (2061	м),	
Бребенескул	(2036	м),	Піп	Іван	(2028	м),	Ребра	(2001	м),	
Гутин-Томнатик	(2018	м),	що	розташовані	на	Чорногірському	
хребті.

В	області	працює	гірськолижний	курорт	№	1	в	Україні	
–	 «Буковель»	 (с.	Поляниця	яремчанської	міської	 ради).	
Туристи	 також	мають	можливість	покататися	на	 гірських	
лижах	в	яблуниці,	Косові,	Вигоді,	Тюдові,	яворові.

Туристичні	 та	 екскурсійні	 послуги	 надають	 більше	
200	 туристичних	 операторів	 і	 агентів,	 400	 туристично-
рекреаційних	 закладів,	 понад	 800	 сільських	 садиб	 та	
120	музеїв.	В	 області	 понад	 3,5	 тис.	 пам’яток	 історико-
культурної	спадщини,	дві	з	яких	–	церква	Зішестя	Святого	
духа	в		Рогатині	та	церква	Різдва	Пресвятої	Богородиці	у	
Нижньому	Вербіжі	–	внесені	до	списку	світової	спадщини	
ЮНЕСКО.

Найпривабливіші	 туристичні	 атракції	 області:	 -	
відпочинкова	зона	«дністровський	каньйон»;	-	вузькоколійка	
«Карпатський	трамвай»;	-	Гошівський	монастир;	-	природний	
комплекс	 «Скелі	довбуша»;	 -	Національний	 заповідник	
«давній	 Галич»;	 -	Манявський	водоспад	 та	 скит;	 -	музеї	
Писанки	 та	 народного	мистецтва	Гуцульщини	 і	Покуття;	
-	 Галицький	 національний	 природний	 парк;	 -	 споруда	
астрономічно-метеорологічної	 обсерваторії	 на	 горі	 Піп	
Іван	(2028	м);	-	ботанічний	заказник	загальнодержавного	
значення	 «Княждвірський»;	 -	 туристично-мистецький	
комплекс	 «Маєток	 Святого	Миколая»;	 -	 Карпатський	
національний	природний	парк.

Корисні	контакти:
Регіональний	туристично-інформаційний	центр:	www.

rtic.if.ua.	
Музеї	області:	www.museum.if.ua.	
Фан-сторінка	«Туристичне	Прикарпаття»:	www.facebook.

com/tourism.if.ua.

DEPARTMENT	FOR	
INTERNATIONAL	
COOPERATION,	EUROPEAN	
INTEGRATION,	TOURISM	AND	
INVESTMENT		
OF	IVANO-FRANKIVSK	
REGIONAL	STATE	
ADMINISTRATION
21 Hrushevsky str. 
Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76004
Phone: +380 342 552042, 552223,  
        551925
Fax: +380 342 552042
www.gov.if.ua
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Управління	 забезпечує	 розвиток	 туристично-
рекреаційної	 сфери	 Миколаївської	 області,	
популяризацію	 ї ї 	 рекреаційно-туристичних	
територій	та	комплексів,	об’єктів	історико-культурної	
спадщини	та	природно-заповідного	фонду.	В	рамках	
державно-приватного	партнерства	сприяє	підтримці	
підприємницької	 діяльності	 в	 сфері	 туризму	 та	
створенню	 сприятливого	 інвестиційного	 клімату	 в	
області.

УПРАвЛІННЯ	З	ПИТАНЬ	
МОЛОДІ	ТА	ТУРИЗМУ	
МИКОЛАЇвСЬКОЇ		
ОБЛАСНОЇ		
ДЕРЖАвНОЇ		
АДМІНІСТРАцІЇ

вул. Адміральська, 22, 
м. Миколаїв, 54001, Україна
Тел.: +380 96 8350328
Тел./Факс: +380 512 563414
e-mail: tourism@mk.gov.ua
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УПРАвЛІННЯ	ТУРИЗМУ	
ДЕПАРТАМЕНТУ	РОЗвИТКУ	
ЛЬвІвСЬКОЇ	МІСЬКОЇ	РАДИ

пл. Ринок 1, каб. 103,  
м. Львів, 79006, Україна
Тел./Факс: (032) 2975753
e-mail: tourism@city-adm.lviv.ua

Інтернет-сторінка:	www.lviv.travel,	www.city-adm.
lviv.ua	розділ	«Туристу»,	«афіша»

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.

Sphere	 of	 activity:	 Tourism,	 recreation,	 cultural	
events,	development	of	tourism	infrastructure,	promotion	
of	 Lviv	 in	Ukraine	 and	 abroad,	marketing	 activities,	
creation	conditions	for	tourism	development,	international	
cooperation	in	tourism	area.

TOURISM	ОFFICE	
DEPARTMENT	OF	
DEVELOPMENT	LVIV	CITY	
COUNCIL

1, Rynok Sq.,  
79006, Lviv, Ukraine
Phone/Fax  +380 32 2975753
e-mail: tourism@city-adm.lviv.ua
www.lviv.travel
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Львівська	область	це	 край	природних	багатств,	
високої	 духовної	 культури	 та	 давніх	 історичних	
традицій.	Зі	своєю	історико-культурною	спадщиною	та	
багатством	рекреаційних	ресурсів	Львівщина	входить	
до	п’ятірки	найпривабливіших	туристичних	територій	
України.	Ще	за	часів	австо-Угорщини	та	Польщі	регіон	
використовували	задля	лікування	й	оздоровлення.

Тут	 зосереджені	 осередки	 ткацтва,	 вишивки,	
гаварецької	 кераміки,	 лозоплетіння,	 писанкарства,	
ковальства,	 гердану,	 гаварецької	 кераміки,	
глинянських	килимів,	гутного	скла,	художньої	обробки	
металу	та	шкіри.

Львівщина	притягує	туристів	своєю	національною	
ідентичністю	 та	 особливою	 ментальністю,	 яка	
визначається	в	релігійності	й	патріотизмі.

Тут	 є	 можливість	 полікуватися	 мінеральними	
водами,	 помилуватися	 середньовічними	містами	й	
замками,	насолодитися	адреналіном,	катаючись	на	
лижах,	або	підкорити	гірську	річку	на	катамарані.

Ви	 неодмінно	 знайдете	для	 себе	 на	Львівщині	
щось	унікальне!

УПРАвЛІННЯ	ТУРИЗМУ	
ТА	КУРОРТІв	ЛЬвІвСЬКОЇ	
ОБЛАСНОЇ	ДЕРЖАвНОЇ	
АДМІНІСТРАцІЇ

вул. Винниченка, 18
м. Львів, 79008, Україна
Тел./факс: +380 32 2613913, 2613919
e-mail: tourism@loda.gov.ua
http://lviv-region.travel.ua
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Lutsk	 is	 a	European	 city	where	 the	present	 and	 the	past	
closely	 intertwine	 and	 today’s	 reality	 peacefully	 coexists	with	
myths	and	 legends	and	with	 the	city’s	 true	history.	 It	 is	a	 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)	 or	
Lubart’s	castle,	it	is	one	of	the	Seven	Wonders	of	Ukraine.	Urban	
multiculturalism	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.	

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:	Museum	of	the	
history	of	Lutsk	brotherhood,	Book	museum,	The	Bell	museum,	
The	Volyn	Regional	Military	Museum,	 etc.	There	 is	 the	 only	
Museum	in	Ukraine,	which	represents	the	regional	Volyn	school	
of	icon-painting	of	XVI	–	XVIII	centuries,	-	Museum	of	Volyn	icon.	
The	Kholm	icon	of	the	mother	of	God	(XI	century)	stored	here	
among	more	than	400	icons.	

During	the	year	the	city	hosts	a	number	of	cultural	and	artistic	
events.	Among	the	most	interesting:	art-show	«Night	at	the	Lutsk	
castle»,	International	festival	«Polessian	Summer	with	Folklore»,	
festival	of	Ukrainian	spirit	«Bandershtat»,	festival	of	the	historical	
spirit	«Princely	feast»,	«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	bigest	and	the	most	purest	lake	of	Ukraine	–	Svityaz	
is	situated	here.

УПРАвЛІННЯ	ТУРИЗМУ	ТА	
ПРОМОцІЇ	МІСТА	ЛУцЬКОЇ	
МІСЬКОЇ	РАДИ

вул. Богдана Хмельницького, 21
м. Луцьк, Україна, 43025
Тел.: +380 332 777924
Тел./факс: +380 332 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	 Луцька	 є	 замок	 Любарта	 (14	 ст.)	
або	ж	Луцький	 замок,	що	 є	 одним	 із	 семи	 чудес	України.	
Міська	 багатокультурність	 представлена	 спорудами	
різних	 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	от	Будинок	
скульптора	Миколи	Голованя.

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

Також	 у	 місті	 знаходяться	 унікальні	 музеї.	 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	та	ін	.

Протягом	 року	 у	 місті	 відбувається	 велика	 кількість	
культурно-мистецьких	 заходів.	 Серед	 найцікавіших:	 арт-
шоу	 «Ніч	 у	 Луцькому	 замку»,	 міжнародний	фестиваль	
«Поліське	літо	з	фольклором»,	фестиваль	українського	духу	
«Бандерштат»,	фестиваль	 історичного	 духу	 «Князівський	
бенкет»,	 «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	найгшлибше	і	
найчистіше	озеро	України	Світязь.

TOURISM	AND	CITY	
PROMOTION	DEPARTMENT		
OF	LUTSK	CITY	COUNCIL

21, Bogdana Khmelnytskogo St.                   
Lutsk, Ukraine, 43025
Phone: +380 332 777924
Phone/fax: +380 332 777956
e-mail: lutsktourism@gmail.com
www.lutskrada.gov.ua
www.visitlutsk.com
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«Sharivka	palace,	famous	by	Repin	Chuguiv	region,	
«Singing	Terraces»,	unique	sphagnum	swamps	of	the	
National	Natural	Park	 «Slobozhansky»	–	 all	 this	 is	 a	
tourist	Kharkiv	region!

Please	 feel	 free	 to	 ask	 additional	 information	 at	
Kharkiv	 regional	 tourist	 information	 centre	 and	 sign	
up	 for	 the	 «Kharkivschina	Tourist»	 page	 (facebook.
com/omctur).

ХАРКІвЩИНА	ТУРИСТИЧНА
ХаРКІВСЬКа	ОБЛаСНа	
дЕРЖаВНа	адМІНІСТРацІя
ХаРКІВСЬКа	ОБЛаСНа	Рада,	
УПРаВЛІННя	КУЛЬТУРИ	І	
ТУРИЗМУ,	
ОБЛаСНИЙ	КОМУНаЛЬНИЙ	
ЗаКЛад	«ХаРКІВСЬКИЙ	
ОРГаНІЗацІЙНО-МЕТОдИЧНИЙ	
цЕНТР	ТУРИЗМУ»
пл. Свободи, 5, Держпром, 4 під., 1 пов.,
м. Харків, 61022, Україна
Тел.: +380 57 7053550, 7800201,  
       7574513
Факс: +380 57 7574513
e-mail: tic_kh@ukr.net
www.omctur.kh.ua

«Шарівський	 палац	 і	 прославлена	 Рєпіним	
Чугуївщина,	 «Співочі	 тераси»	 і	 унікальні	 сфагнові	
болота 	 Нац іонального 	 природного 	 парку	
«Слобожанський»	–	все	це	туристична	Харківщина!	

ОКЗ	 «Харківський	 організаційно-методичний	
центр	 туризму»	 пропонує	 захоплюючу	мандрівку	
найкращими	для	відпочинку	місцями	Харківщини.

За	 додатковою	 інформацією	 звертайтесь	 до	
Харківського	обласного	 туристсько-інформаційного	
центру	 та	 підписуйтесь	 на	 сторінку	 «Харківщина	
туристична»	(facebook.com/omctur).

KHARKIV	TOURISTIC
KHARKIV REgIONAL STATE 
ADMINISTRATION
KHARKIV	REGIONAL	COUNCIL,	
DEPARTMENT	OF	СULTURE	AND	
TOURISM
REgIONAL MUNICIPAL 
INSTITUTION	«KHARКIV	
ORgANIZATIONAL-METHODICAL 
CENTRE OF TOURISM»
5, Svobody Square,\
Derzhprom building, entry 4, floor 1,
61022, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7053550, 7800201,  
       7574513
Fax: +380 57 7574513
e-mail: tic_kh@ukr.net
www.omctur.kh.ua
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Khmilnyk	is	the	resort	town	of	national	significance	and	

global	scale.	 It	 is	a	health	 resort	with	unique	properties	of	
therapeutic	 recreation,	which	 has	 no	 counterparts	 in	 the	
world.	 Khmilnyk	 received	 the	 official	 status	 of	 the	 resort	
town	of	national	 significance	on	June	1,	2011	pursuant	 to	
Presidential	Decree.

Today	Khmilnyk	 is	a	wonderful	European	town	located	
on	the	banks	of	the	river	Southern	Buh.	It	is	the	place	with	
favourable	 climate,	 healing	 air	 and	 unique	 radon	water	
giving	health	to	millions	of	people.	Khmilnyk	is	the	town	with	
a	long	and	rich	history,	the	one	that	remembers	the	Grand	
Duchy	of	Lithuania,	 the	Polish-Lithuanian	Commonwealth,	
the	Muslim	spirit	of	the	Ottoman	Empire.	Khmilnyk	is	rich	in	
unique	cultural	and	architectural	monuments:	the	defensive	
fortress	 of	 the	 beginning	 of	 the	 16th	 century	which	 also	
served	as	a	mosque;	the	Cathedral	(1603)	built	in	the	town	
as	 a	 demonstration	 of	 the	 dominant	 religion	 in	 the	 times	
when	Khmilnyk,	like	all	Europe,	immersed	in	a	progressive	
flow	of	Protestant	philosophy;	Orthodox	churches	of	the	18th	
–	20th	centuries	with	their	inimitable	architecture	of	Ukrainian	
Baroque	 style;	 County	 Ksido’s	 beautiful	 palace	with	 the	
Venetian	arch	bridge	and	the	park	ensemble	of	the	beginning	
of	the	20th	century.	

Khmilnyk	 is	 a	 unique	 health	 resort	with	 extraordinary	
properties	of	therapeutic	recreation,	which	has	no	counterparts	
in	the	world.	Healing	effect	of	the	natural	therapeutic	factors	of	
our	health	resort	spreads	almost	on	all	organs	and	systems	of	
the	human	body	with	efficiency	of	97	per	cent.		Radon	mineral	
water,	the	Viitivtsi	deposits	of	peat	mud,	splendid	nature	and	
fresh	healing	air	will	 improve	health	 and	give	 recreational	
possibilities	for	all	the	guests	of	our	health	resort.				

The	unique	radon	mineral	water	given	by	nature	for	the	
residents	and	visitors	of	our	town	is	the	main	therapeutic	factor	
of	our	health	resort.	According	to	its	chemical	structure,	our	
radon	has	no	analogues	in	the	world	and	it	is	absolutely	an	
essential	healing	factor	for	hundreds	of	thousands	of	people:	
for	 those	who	are	above	thirty	 it	helps	 to	prevent	possible	
health	problems	in	the	future	and	for	those	who	are	above	fifty	
it	is	a	necessary	factor	for	their	treatment	and	recovery.			

Moreover,	the	combination	of	the	unique	deposits	of	the	
Viitivtsi	peat	mud	with	the	application	of	our	radon	mineral	
water	will	certainly	double	the	efficiency	of	treatment	effect	
on	the	human’s	body.			

Khmilnyk	is	a	health	resort	giving	health	with	efficiency	
of	97%!

ХМІЛЬНИК
ПРОФСПІЛКОВИЙ	 
СаНаТОРІЙ

вул. Курортна, 2, 
м. Хмільник, Вінницька обл., 22003, 
Україна
Тел.: +380 4338 22767, 24478,  
          22162
Факс: +380 4338 24030
e-mail: sanatoriykhmilnyk@gmail.com
http://khmilnyk-zdrav.com.ua

Хмільник	 –	 містокурорт	 державного	 значення					
та	 світового	 масштабу,	 унікальна	 оздоровниця	 з	
неповторними	 властивостями	 лікувальнорекреаційної	
бази,	що	не	має	аналогів	в	світі.	Офіційний	статус	МІСТа-
КУРОРТУ	державного	значення	Хмільнику	було	надано	1	
червня	2011	року	за	указом	Президента	України.

Сьогодні	Хмільник	–	це	чудове	європейське	містечко,	
що	розкинулось	на	берегах	Південного	Бугу.	З	комфортним	
кліматом,	цілющим	повітрям	та	неповторними	радоновими	
водами,	що	дарують	здоров’я	мільйонам	людей.	це	місто	
з	давньою	та	багатою	історією;	місто,	що	пам’ятає	і	Велике	
Князівство	Литовське,	і	Річ	Посполиту,	і	мусульманський	
дух	Османської	 імперії.	 Хмільник	 багатий	 на	 унікальні	
пам’ятки	 культури	 та	 архітектури:	 оборонна	фортеця	
початку	 16	 століття,	що	 слугувала	 також	 і	 мечеттю;	
костел	 1603	 року,	 який	 	 був	 збудований	 в	 Хмільнику	
як	 демонстрація	 панівної	 релігії	 в	 часи,	 коли	Хмільник	
разом	 з	 всією	Європою	 поринув	 в	 прогресивні	 течії	
протестантської	філософії;	 православні	 храми	 	 1820	
століть	з	неповторною	архітектурою	в	стилі	українського	
барокко;	а	також	розкішний	палац	графа	Ксідо	разом	з	
арковим	венеціанським	мостом	та	парковим	ансамблем	
початку	20	століття.

Хмільник	 –	 унікальна	оздоровниця	 з	 неповторними	
властивостями	 лікувальнорекреаційної	 бази,	 що	 не	
має	аналогів	в	світі.	цілюща	дія	природних	лікувальних	
факторів	Хмільника	охоплює	майже	всі	органи	та	системи	
організму	з	ефективністю	97	%.

Мінеральні	радонові	води,	торфогрязі	Війтівецького	
родовища,	чиста	природа	та	цілюще	повітря			подарують	
здоров’я	та	відпочинок	всім	гостям	курорту.

Основний	лікувальний	фактор	курорту	Хмільник	–	це	
унікальні	мінеральні	радонові	води,	що	дарує	земля	для	
жителів	та	гостей	міста.	За	своїм	хімічним	складом	наш	
радон	не		має	аналогів	в	світі,	і	є	абсолютно	необхідним	
лікувальним	фактором	 для	 сотень	 тисяч	 людей	 для	
профілактики	у	віці	за	тридцять	та	для	лікування	у	віці	
за	п’ятдесят.Лікувальні	властивості	грязей	Війтівецького	
торфяного	 родовища	 є	 також	 унікальними	 і	 дуже		
необхідними	в	комплексі	з	показаннями	до	реабілітації	та	
профілактики	радоновими	водами	Хмільника.

KHMILNYK

2, Kurortna Str.,
22003, Hmelnyk, Ukraine
Phone: +380 4338 22767, 24478,  
          22162
Fax: +380 4338 24030
e-mail: sanatoriykhmilnyk@gmail.com
http://khmilnyk-zdrav.com.ua
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Національний	 заповідник	 «Хортиця»	 гостинно	
запрошує	на	острів	–	у	колиску	запорозького	козацтва	
та	сакральний	центр	України.	Тільки	тут	ви	зможете	
відвідати	«Запорозьку	Січ»,	єдиний	в	Україні	«Музей	
судноплавства»,	 поспілкуватись	 зі	 справжніми	
козаками,	 помилуватись	 унікальною	 природою	 та	
відчути	 потужну	 енергетику	 стародавніх	 святилищ	
віком	більше	3000	років!

ХОРТИцЯ
НацІОНаЛЬНИЙ	 
ЗаПОВІдНИК

вул. Старого редуту, 9, 
м. Запоріжжя, 69017, Україна
Тел.: +380 612 527317
Факс: +380 612 525188
e-mail: zapovidnik@ukr.net;
           alyonapetrikey@gmail.com
www.hortica.org.ua
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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

ХОТЕК

вул. Пасічна,127,
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: +380 32 2456369
 +380 95 2083335
 +380 96 5872043
e-mail: office@hotek.com.ua
           help@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	Classic
-	Електронні	замки	MINI
-	Міні	бари
-	Сейфи
-	аксесуари	для	ванної	кімнати
-	Готельні	фени
-	Ліжка,	які	можна	доставляти	в	номери

HOTEK

127, Pasichna St.,
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2456369
 +380 95 2083335
 +380 96 5872043
e-mail: office@hotek.com.ua
            help@hotek.com.ua
www.hotek.com.ua
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В	Україні	немає	місця	схожого	на	це.	Знайомтесь:	
центр	спадщини	Вигодської	візькоколійки	-	сучасний		
туристичний	інтерпретаційний	візит-центр	з	діючою	
інтерактивною	виставкою,	переступивши	поріг	якої	
кожен	 відвідувач	 може	 відчути	 себе	 справжнім	
дослідником	,	адже	експозиційні	стенди	дозволяють	
у	формі	 ігор	 та	 логічних	 завдань	 пізнати	місцеву	
природу	 та	 зокрема	 лісову	 екосистему	 Карпат,	
місцеву	 історію	 та	 історію	виникнення	найстарішої	
вузькоколійної	залізниці	в	Україні	-	Вигодської	і	все	
це	під	відео	та	аудіоефекти.

	Невід’ємною	 частиною	експозиції	 є	 тематичні	
короткометражні	відео,	а	також		унікальний	фільм	,	
спеціально	створений		для	центру	та	озвучений	5-ма	
мовами.	Фільм	транслюється	виключно	в	сучасному	
кінозалі	центру	 та	 не	 за	 повних	 30	 хвилин	 подає	
повну	картину	місцевості	-	від	зародження	життя	до	
сьогодення.	

	Ще	одна	принада	центру	-	сувенірна	крамничка,	
де	 можна	 придбати	 мапу,	 іншу	 інтерпретаційну	
літературу,	 автентичні	 бойківські	 сувеніри.	 Також	
на	 рецепції	 ви	 можете	 скористатись	 послугами	
бронювання	житла	місцевих	садиб	та	готелів,	а	також	
отримати	інформацію	про	місцеві	атракції.

На	сьогодні	в	українських	Карпатах	немає	місця,	
схожого	на	центр	спадщини	Вигодської	вузькоколійки..	
Навряд	чи	знайдеться	музей	чи	візит-центр	з	таким	
різноманіттям	 інтерпретаційних	 засобів	 місцевої	
природи	та	етнографії.

цЕНТР	СПАДЩИНИ	
вИГОДСЬКОЇ		
вІЗЬКОКОЛІЙКИ

вул. Д. Галицького, 66, Долинський р-н, м. 
Вигода, Івано-Франківська обл.,  
77552, Україна
Тел.: +380 66 3366435,  
 +380 96 9927544
e-mail: info@carpathian-heritage-railways.com

ЧОРНА	БДЖОЛА
МЕдОВаРНя

вул. Д.Галицього, 48,  
м. Вигода, Івано-Франківська обл., , 
Україна
Тел.: +380 95524526
e-mail: askelo@ukr.net
https://chorna-bjola.business.site/

Медоварня	 «Чорна	 Бджола»	 займається	
виготовленням	 питного	 меду	 –	 високоякісного	
натурального	 продукту	 харчування	 з	 лікувальними	
властивостями.	цей	напій	покращує	загальний	стан	
організму,	регулює	кров’яний	тиск,	покращує	розумову	
діяльність,	 травлення,	 являється	 афродизіаком,	
а	 також	 є	 прекрасним	 засобом	для	 профілактики	
імпотенції.

В	медоварні	на	вас	чекає	оглядова	екскурсія,	під	
час	 якої	Ви	 ознайомитесь	 з	 історією	медоваріння,	
виробництвом	цього	напою,	а	також	візьмете	участь	у	
його	приготуванні.	Тут	ви	спробуєте	справжнє	медове	
вино	з	Карпатського	лісового	меду,	медовий	бальзам	
з	 15-ти	 карпатських	 трав,	медові	 настоянки	 вишні,	
малини,	 сливи,	 а	 також	посмакуєте	 	 Карпатського	
равлика.
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	Підприємство	«Чумак»	більш	як	чверть	століття	
виготовляє	 з	 масиву	 деревини	 елітні	 меблі	 та	
столярні	 вироби	 на	 замовлення.	 Висока	 якість	
продукції	 допомогла	 завоювати	 серця	 багатьох	
клієнтів.	 Вироби	 підприємства	 стали	 окрасою	 як	
великих	 готельних	комплексів,	банків,	бібліотек	так	
і	приватних	садиб	в	Україні,	Казахстані,	Швейцарії,	
СШа,	Канаді.	На	підприємстві	працюють	талановиті,	
висококваліфіковані	 працівники.	 Тут	 проектують,	
виготовляють	 –	 кухні,	 вітальні,	 спальні,	 сходи,	
двері,	 євро	 вікна,	 барні	 стійки,	 полиці	 для	 камінів,	
офісні	 меблі,	 столи,	 крісла	 тощо.	 З	 багаторічного	
досвіду	роботи	відомо	«Чумак»	обирають	тоді,	коли	
шукають	індивідуальні	особливі	рішення	в	створенні	
інтер’єру.	

Ми	працюємо,	щоб	наш	край	став	кращим!

ЧУМАК	
КОМПаНІя

пр. Шевченка 11/9 
Україна, 79005, м. Львів, 
Тел.: +380 32 2357839 
Факс: +380 32 2355166 
email: office@chumak.lviv.ua 
www.chumak.lviv.ua

центр	утворено	у	квітні	2013	р.	окремими	суб’єктами	
туристичної	діяльності	за	схемою	кластерної	моделі	
–	 Ігор	Васильович	данілов,	 	 власник	 туристичної	
агенції,	до	того	науковий	працівник	історичного	музею	
та	 історико-архітектурного	 заповідника,	 	 на	 ринку	
туристичних	послуг	з	2001	р;		Василь	Миколайович	
Крижановський,	 	 власник	 річкового	 туристичного	
транспорту,		на	ринку	туристичних	послуг	з		1993р.;		
Василь	Олександрович		Полуботкін,		власник	парку-
готелю	 	 та	 бази	 відпочинку	 «Теремки»,	 	 на	 ринку	
туристичних	послуг	з		1997	р	.

Мета	 центру	 –	 як існе	 інформування	 та	
обслуговування	 туристів	 у	 Кам’янці-Подільському,	
Поділлі	 та	 сусідніх	 регіонах.	 центр	 виступає	 як	
самодостатній	 суб’єкт	 туристичної	 діяльності	 з	
повним	і	якісним	туристичним	продуктом.		Оскільки	
кожен	 з	 засновників	 центру	 попередньо	 набув	
репутації		стабільного	та	надійного	партнера	у	своїй	
галузі,	в	цілому	центр	швидко	здобув	популярність	на	
внутрішньому	міському	туристичному	ринку	.	

Пропоновані	послуги	–	туристичне	інформування,	
туристично-екскурсійне	обслуговування,	проживання,	
харчування,	трансфер,	теплохідні	прогулянки	та	міні	
круїзи	по	дністру,	відпочинок	та	релаксація,	надання	
послуг	 з	 командоутворюючих	 квестів,	 	 організація	
анімаційних	програм,	обслуговування	конференцій,	
симпозіумів,	 	 семінарів,	 організація	 історичних	
змагань	 та	 інших	 заходів,	 оренда	 історичного	
театрального	реквізиту,	озброєння	та		спорядження,	
організація	ювілеїв,	 весіль,	 організація	 культурно-
масових	заходів.

ШЛЯХ	ГЕДИМІНОвИЧІв
ПРИВаТНИЙ	цЕНТР		
ТУРИСТИЧНОї	ІНФОРМацІї	Та	
ОБСЛУГОВУВаННя

вул. Домініканська, 2.
м. Кам’янець-Подільський,
323200, Україна
Тел.: (3849) 91584,
 (067) 7738803;
 (097) 6629200,
е-mail: danilov.i.v@mai.ru;
           danko2020@mail.ru  
www. daniloviko.com.ua
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На	території	яремчанської	міської	ради	туристичні	
та	 екскурсійні	 послуги	 	 надають	 12	 туристичних	
операторів	та	агентів,	95	готелів	та	604	садиби.

яремчанщина	є	також		сприятливим	місцем	для	
ділового	туризму,	адже	тут		функціонує	22	готелі,			у	
яких	є	конференц-зали,	призначені	для		проведення	
конференцій,	круглих	столів,	семінарів.

Зимовий	відпочинок	у	регіоні	зацікавить	любителів	
лиж	та	санок.	На	території	яремчанської	міської	ради	
функціонує	18	сучасних	лижних	витягів,	90	км		лижних	
трас	різних	 	 рівнів	 складності,	 180	пунктів	 прокату	
лижного	спорядження.

Найбільш	 популярними	 видами	 відпочинку	
в	 літньому	 сезоні	 є	 рафтинг,	 велосипедні,	 піші	
прогулянки,	пізнавальні	екскурсії,	походи	в	гори,	кінні	
екскурсії,	джипінг.

ЯРЕМЧАНСЬКА		
МІСЬКА	РАДА
ВИКОНаВЧИЙ	 
КОМІТЕТ

вул. Свободи, 266,
м.Яремче, Івано-Франківська обл., 
78500, Україна
Тел.: +380 3434 22279, 23011
e-mail: yaremche_tourism@ukr.net 
www.yaremche.org

ЗАГАЛЬНИЙ	ПЕРЕЛIК	УЧАСНИКIв

ХіХ Міжнародної виставки 
«турЕксПо–2018»
AJARA	TOUR	Туристичний	оператор	по	Грузії,	Батумі/	
Тбілісі,	Грузія
ALER	TRAVEL	Туризм	та	нерухомість	в	албанії,	ал-
банія
BEER	HOUSE	Приватна	пивоварня,	м.	Полтава
BOOMERANG	HOTELS	GROUP	Мережа	готелів,	м.	
Одеса
BUTTERFLY	Заміський	комплекс,	с.	Садове,	Вінниць-
ка	обл.
CAPITAL	GEORGIA	TRAVEL	Туроператор	по	Грузії,	м.	
Тбілісі/м.	Батумі,	Грузія
COOK	DRIVE		Сервіс	приготування	і	доставки	їжі,	м.	
Хмельницький
Departament	of	Tourism	and	Resorts	of	Ajaria,	Грузія,	
аджарія
ERNEST	Airlines	авіакомпанія,	Мілан,	Італія
LAZNE	TEPLICE	V	CECHACH	A.S.	Санаторій,	Чехія
LOOK	CITY	Квести	по	місту,	м.	Львів
LVIV	CONVENTION	BUREAU,	м.	Львів
LYCAMOBILE,	м.	Київ
METRO	GEORGIA	Транспортна	компанія,	Грузія
MR	LOU	Кафе	авторської	китайської	кухні,	м.	Хмель-
ницький
OLDI	TRAVEL	Туристичний	оператор,	м.	дніпро
OnlineBistro	Компанія,	м.	Київ
QUALITY	Туристична	e-mail	розсилка,	м.	Київ
TURAL	TRAVEL	Туроператор	по	Болгарії.	Освіта	та	
стажування,	Болгарія
аГЕНцІя	РОЗВИТКУ	ХМЕЛЬНИцЬКОГО	Комунальна	
установа	Хмельницької	міської	ради,	м.	Хмельницький
аГООВ	Мобільний	додаток,	м.	Олешки,	Херсонська	
обл.
аЛМаЗ	Готельно-відпочинковий	комплекс,	м.	Полтава
аРЕНа	Готель,	м.	Хмельницький
асоціація	готелярів	яремчанщини	Громадська	органі-
зація,	м.	яремче,	Івано-Франківська	обл.
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Асоціація лідерів туристичного бізнесу у Миколаївсь-
кій області, м. Миколаїв
Берегівська міська рада, м. Берегово
ВІДВІДАЙ Туристичний оператор, м. Львів
Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, м. 
Миколаїв
Виноробне господарство Князя П.Н.Трубецького, c. 
Веселе, Херсонська обл.
Генічеська міська та районна ради, м. Генічеськ, Хер-
сонська обл.
Департамент гуманітарної політики Кам’янець-Поділь-
ської міської ради, м. Кам’янець-Подільський
Департамент економічного розвитку Дніпропетровсь-
кої ОДА, м. Дніпро
Департамент культури та туризму Полтавської  ОДА, 
м. Полтава
Департамент культури, туризму, національностей та 
релігій Запорізької  ОДА, м. Запоріжжя
Департамент культури, туризму та культурної спадщи-
ни Кіровоградської ОДА, м. Кропивницький
Департамент міжнародного співробітництва та туриз-
му Львівської ОДА, м. Львів
ДЖЕМ Мережа готелів, м. Львів
ДІОСКУРІ Кафе, м. Хмельницький
ЖАЙВОРОНОК – ПАЧІРТА Оздоровчий комплекс, м. 
Берегово, Закарпатська обл.
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМА-
ЦІЙНИЙ ЦЕНТР, м. Запоріжжя
ЗОЛОТІ ПОДОРОЖІ ТОВ, м. Дніпро
ЗУБР Туристичний оператор, м. Затока, Одеська обл..
КАРПАТИ Готельно-курортній комплекс, м. Труска-
вець, Львівська обл.
ЛІДЕР-ТУР Туристичний оператор, м. Миколаїв
ЛЮКСТУР Он-лайн ТзОВ, м. Львів
Львівський державний інститут економіки та туризму, 
м. Львів
ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС, м. Львів
ЛЬВІВСЬКИЙ ТУРИСТИЧНИЙ АЛЬЯНС, м. Львів

Луцька міська рада, м. Луцьк
МОРШИН КУРОРТ СКК Прикарпатське відділення  АТ 
“УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, м. Моршин
Моршинська міська рада, м. Моршин
Національний університет «Львівська Політехніка» 
кафедра туризму, м. Львів
Обласний комунальний заклад «Харківський організа-
ційно-методичний центр туризму», м. Харків
ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ Національний природній парк, 
м. Олешки, Херсонська обл.
ОСКАР Дельфінарій, м. Трускавець
ПІВДЕННА БРАМА Готельно-ресторанний комплекс, 
м. Хмельницький
П’ятихатська районна рада, Дніпропетровська обл.
РЕСТОРАЦІЯ ШПІГЕЛЯ, м. Хмельницький
САД НА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ Ресторан, м. Хмельницький
Славська об’єднана територіальна громада, Львівська 
обл.
ТЕРЕМКИ База відпочинку, c. Колодіївка, Хмельниць-
ка обл.
ТЕПЛІ ВОДИ Санаторій-профілакторій, с. Велятино, 
Закарпатська обл.
Туристичний Інформаційний Центр м. Дніпро, м. 
Дніпро
Туристичний Інформаційний Центр м. Дрогобич, м. 
Дрогобич, Львівська обл.
Українська Асоціація Активного та Екологічного Туриз-
му, м. Київ 
Управління економіки Хмельницької міської ради, м. 
Хмельницький
Управління економічного розвитку Генічеської район-
ної державної адміністрації, м. Генічеськ, Херсонська 
обл.
Управління культури та туризму Житомирської ОДА, 
м. Житомир
Управління культури і туризму Харківської ОДА, м. 
Харків
Управління культури Херсонської міської ради, м. 
Херсон
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Управління міжнародного співробітництва, євроінтег-
рації, туризму та інвестицій 
Івано-Франківської облдержадміністрації, м. Івано-
Франківськ
Управління молоді та спорту Миколаївської ОДА, м. 
Миколаїв
Управління туризму департаменту розвитку Львівської 
міської ради,  м. Львів
Управління туризму та курортів Закарпатської облас-
ної державної адміністрації, м. Ужгород
ФАМІЛІЯ Ресторан, м. Хмельницький
Хмельницька міська рада, м. Хмельницький
Хмільницька міська рада, м. Хмільник
ХОРТИЦЯ Національний заповідник, м. Запоріжжя
ЦЕНТР СПАДЩИНИ ВИГОДСЬКОЇ ВІЗЬКОКОЛІЙКИ, 
смт. Вигода, Івано-Франківська обл.
ЧОРНА БДЖОЛА, Медоварня, смт. Вигода, Івано-
Франківська обл.
ЦУКЕРНЯ Кафе-кондитерська, м. Хмельницький
ШАТО ЧИЗАЙ Виноробна компанія, с. Велятино, 
Закарпатська обл.
ШЛЯХ ГЕДИМІНОВИЧІВ Приватний центр туристичної 
інформації та обслуговування, м. Кам’янець-Поділь-
ський
ХІІ СпецІалІзованої виСтавки 
«ГотелЬниЙ та РеСтоРанниЙ 
БІзнеС–2018»
AJRAM Меблі для HoReCa, м. Львів
BEE SMART Перша українська он-лайн школа для 
готелярів, м. Львів
BILUX UKRAINE КОМПАНІЯ, м. Львів
BLACK&WOOD ТОВ Меблі для HoReCa, м. Львів
DICKIES CHEF Бренд, м. Львів
E-OFFICENFC SAS E-Restaurant NFC, E-Office NFC 
Програмне забезпечення, France
FARN Компанія, м. Київ
FIALAN ТОВ, м. Ірпінь
FOOD.UA,  м. Київ

HOTEC, м. Львів
HYLA ТМ, м. Львів
KABARE & NORMETA Компанія, м. Одеса
MOBILI ATELIER Меблі для HoReCa, м. Львів
NEW PERFORMANCE,  м. Київ
NOVAFLON TM, м. Одеса
PHONENERGY Компанія, м. Харків
POS Sector Компанія, Автоматизація HoReCa, м. Львів
PROMIX Барменський центр, м. Львів
PROVENCE TM Текстиль, м. Хмельницький
АЗОВ-ГАЛИЧИНА ПП, м. Львів
Академія готельних інвесторів, Польща
АТМА ТОВ, м. Київ
БАР-СЕРВІС ЛЬВІВ ПП, м. Львів
БІОЛЮКС ТОВ, м. Львів
БКП Торговий дім ТзОВ,  м. Київ
ВІДЕНСЬКА КАВА, , м. Львів
ВІСІ ДИЗАЙН ТОВ, м. Київ 
ГАЛЕРЕЯ ДЕКОРУ, м. Львів
ГАЛСАД Садовий центр, Львів - Винники
ГІГІЄНІКС ПП, м. Львів
ГОТЕЛЬ-СЕРВІС Україна,  м. Київ
ДІАНА ПТВМП, м. Стрий
ЗОНТ ОДЕСА, м. Одеса
КІМ Медбева фабрика, м. Львів
МД АЛЬЯНС ГРУП, м. Київ
МК ІЛЛЮМІНЕЙШН УА, м. Київ
НОРМЕТА ТОВ, м. Одеса
ОМНІТЕК СИСТЕМС ТзОВ,  м. Київ
ПАРТНЕР ДИЗАЙН ГРУП ТОВ, м. Київ
ПОЛІСТАР ТОВ, м. Чернівці
РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР ТзОВ, TM DIAMANT,  
с. Павлів, Львівська обл.
РЕСТОРАНІНВЕСТ ТОВ, м. Київ
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САФФРАН Україна ТОВ, м. Київ
СКЛОНАРІЗКА , м. Львів
СМАРТРЕСТ ТОВ, м. Київ
СОЛЛЕРТІС ТОВ, м. Ірпінь
УКРТОРГМАШ, м. Київ
ФАБРИКА ЧИСТКИ КИЛИМІВ, м. Львів

МеДІа
032.ua Інформаційний портал, м. Львів
0342.ua Інформаційний портал, м. Львів
CITY LIFE Інформаційний портал, м. Тернопіль
Drinks.ua Інформаційний портал, м. Київ
ELTURISTICO Журнал, м. Київ 
EXPERT TUR Інформаційний портал, м. Київ
EXPLORER LIFE Інформаційний портал, м. Львів
FOOD.UA Журнал, м. Київ
FRANCHOSI Інформаційний портал, м. Київ
INFOMISTO.COM Інформаційно-довідковий портал, м. 
Рівне
LEMBERG NEWS Інформаційний портал, м. Львів
LEOPOLIS NEWS Інформаційний портал, м. Львів
HORECA УКРАЇНА Інформаційний портал, м. Київ
PROHOTELIA.COM.UA Інтернет портал, м. Київ
RESERVEHALL Інформаційний портал, м. Київ 
RIA.COM Інтернет портал, м. Львів
QUALITY Оператор туристичних розсилок, м. Київ
TOTAL ESCAPE MAGAZINE Журнал, м. Київ
WE WINE GROUPE Професійне рекламне агентство, 
м. Київ
WORLD EXPO Інформаційний портал, м. Київ
АКАДЕМІЯ ГОСТИННОСТІ Журнал, м. Київ 
АСПЕКТИ БУДІВНИЦТВА Журнал, м. Львів
АФІША ПРИКАРПАТТЯ Газета, м. Івано-Франківськ
БРУТТО Журнал, м. Київ

ВІД І ДО Газета, м. Івано-Франківськ
ВЛАСНА СПРАВА Інформаційний портал, м. Київ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО Журнал, м. Мелітополь
ГАЗЕТА В ДОРОГУ Газета, м. Львів
ДІМ ІДЕЙ Журнал, м. Львів
ДУЖЕ Радіо, м. Львів
ЗАКАРПАТСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ Газета, м. Ужгород
КаБаРе /Шик Журнал, м. Київ
КАРПАТИ ІНФО Інтернет портал, м. Івано-Франківськ
КАРПАТИ ТУР ІНФО Інтернет портал, м. Івано-Фран-
ківськ
КОМПАСС УКРАЇНА ПАТ, м. Харків
ЛАСУН Інформаційний портал, м. Київ 
ЛЬВІВСЬКА ГАЗЕТА, м. Львів
ЛЬВІВСЬКА ПОШТА, Газета, м. Львів
ЛЬВІВСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ Газета, м. Львів
МАНДРИ Журнал, м. Київ
МІЙ ДІМ УКРАЇНА Інформаційний портал, м. Київ 
МІСТ-МЕДІА, м. Львів
МОЄ МІСТО Інформаційний портал, м. Львів 
НОВИНИ ТУРБІЗНЕСУ Журнал, м. Київ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ,КАФЕ, БАРОВ, 
РЕСТОРАНОВ, СФЕРЫ УСЛУГ 
Журнал, м. Київ 
ПРИКАРПАТТЯ Газета, м. Івано-Франківськ
ПУТЕШЕСТВЕННИК Журнал, м. Київ 
РЕКЛАМА Газета, м. Коломия
ПРЕС БІРЖА Газета, м. Дніпропетровськ
СЕЗОНИ Журнал,  м. Київ 
УКРАЇНА БІЗНЕС РЕВЮ Газета, м. Київ
УКРАЇНСЬКА ТУРИСТИЧНА ГАЗЕТА Газета, м. Київ
УКРАЇНСЬКИЙ ТУРИЗМ Журнал, м. Київ



158 159Львів•Галицькі Експозиції•2018 Lvіv•Galician Exposition•2018

LiST OF PARTiCiPANTSLiST OF PARTiCiPANTS

ХIX International exhibition 
«TourEXPO-2018»
AGOOV Turistic mobile application, Oleshky, Kherson 
Region/Ukraine
AJARA TOUR Tour operator on Georgia, Batumi/Georgia
ALER TRAVEL Tourism & Real Estate in Albania, Albania
ALMAZ Hotel and recreation center, Poltava/Ukraine
ARENA Hotel, Khmelnytskyi /Ukraine
Association of hoteliers of Yaremche region. NGO, 
Yaremche city, Ivano-Frankivsk region/Ukraine
Association of Tourist Business Leaders in Mykolayiv 
Region, Mykolaiv/Ukraine
BEER HOUSE Private Brewery, Poltava/Ukraine
Berehovo Citi Council, Berehovo, Transcarpathian 
Region/Ukraine
BLACK BEE Mead brevery, Vygoda, Ivano-frankivsk 
Region/Ukraine
BOOMERANG HOTELS GROUP, Odessa/Ukraine
BUTTERFLY Recreation complex, village of Sadove, 
Vinnytsia Region/Ukraine
CAPITAL GEORGIA TRAVEL Georgia based tour 
operator, Tbilisi|Batumi/Georgia
CHATEAU CHIZAY Winemaking complex, Beregovo, 
Transcarpathian Region/Ukraine
COOK DRIVE Cooking and Delivery Service, 
Khmelnitsky/Ukraine
Department of Culture, Nationalities and Religions of 
Mykolaiv Regional State Administration, Mykolaiv/Ukraine
Department of Culture Culture and Tourism of Zhytomyr  
Regional State Administration, Zhytomyr
Department of Culture, Tourism, Nationalities and 
Religions of Zaporizhzhya Regional State Administration, 
Zaporizhzhia/Ukraine
Department of Culture, Tourism and Cultural Heritage of 
Kirovograd Regional State Administration, Kropyvnytsky/
Ukraine
Department of Culture and Tourism of Kharkiv Regional 
State Administration, Kharkiv/Ukraine
Department of Culture and Tourism of Poltava Regional 

State Administration, Poltava/Ukraine
Department of Culture of Kherson City Council, Kherson/
Ukraine
Khmilnyk City Council, Khmilnyk/Ukraine
Department of Economic Development of Dnipropetrovsk 
Regional State Administration, Dnipro/Ukraine
Department of Economic Development of Genichesk 
District State Administration, Genichesk, Kherson Region/
Ukraine
Department of Economy of Khmelnytskyi City Council, 
Khmelnytskyi /Ukraine
Department of International Cooperation, European 
Integration and Development of Tourist Infrastructure of 
Ivano-Frankivsk Regional State Administration, Ivano-
Frankivsk/Ukraine
Department of International Cooperation and Tourism of 
Lviv Regional State Administration, Lviv/Ukraine
Department of Humanitarian Policy of Kamianets-
Podilsky City Council, Kamianets-Podilsky city
Departament of Tourism of  Ternopil Regional State 
Administration, Ternopil/Ukraine
Departament of Tourism and Resorts of Ajaria, Georgia, 
Ajaria
Department of Tourism of the Lviv City Council 
Development Department, Lviv/Ukraine
Department of Tourism and Resorts of the 
Transcarpathian Regional State Administration, 
Uzhhorod, Transcarpathian Region/Ukraine
Department of Youth and Sport of Mykolaiv State 
Regional Administration, Mykolaiv/Ukraine
DIOSKURI Café, Khmelnytskyi/Ukraine
Dnipro Tourist Information Center, Dnipro/Ukraine
Drohobych Tourist Information Center, Drohobych/
Ukraine
ERNEST Airlines, Milano, Italy
Ethno-museum of “BEER AND SAMOHON”, village of 
Abazivka, Poltava Region/Ukraine
Executive Committee of Mykolaiv City Council, Mykolaiv/
Ukraine
FAMILIA Restaurant, Khmelnytskyi /Ukraine
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JAM Hotel, Lviv/Ukraine
Genichesk City and District Councils, Genichesk, 
Khherson region/Ukraine
GOLDEN TRAVEL Tour operator, Dnipro/Ukraine
KHMELNYTSKYI СITY DEVELOPMENT AGENCY, 
Khmelnytskyi /Ukraine
KHMILNYK CITY COUNCIL, Khmilnyk / Ukraine
KHORTYTSIA National Park, Zaporizhzhia/Ukraine
LAZNE TEPLICE V CECHACH A.S. Resort, Czech 
Republic
LIDER-TOUR Tour operator, Mykolaiv/Ukraine
LOOK CITY City quests, Lviv/ Ukraine
LYUKSTUR Tour operator, Lutsk/Ukraine
Lutsk Citi Council, Lutsk/Ukraine
LYCAMOBILE, Kyiv/Ukraine
LVIV CONVENTION BUREAU, Ukraine
Lviv State Institute of Economics and Tourism, Lviv/ 
Ukraine 
LVIV-INTOURTRANS, Lviv/ Ukraine
LVIV TOURIST ALLIANCE, Lviv/ Ukraine
METRO GEORGIA Transport company, Batumi / Georgia
Morshyn Citi Council, Morshyn/ Ukraine
MORSHYN RESORT CCM  Branch of JSC 
“UKRPROFZDOROVNITSYA”, Morshyn/ Ukraine
MR LOU Cafe of author’s Chinese cuisine, Khmelnitsky/
Ukraine
National University “LVIVSKA POLYTECHNIKA” 
Department of Tourism,  Lviv/ Ukraine
OLESHKY SANDS National park, Oleshky, Kherson 
Region/Ukraine
OSCAR Dolphinarium, Truskavets/ Ukraine
OLDI TRAVEL Tour operator, Dnipro/ Ukraine 
OnlineBistro Company, Kyiv/Ukraine
Piatykhatky District Council, Dnipro Region/ Ukraine
PIVDENNA BRAMA  Hotel and restaurant complex, 
Khmelnytskyi/Ukraine

Regional Municipal Institution “Kharkiv Organizational-
Methodical Centre of Tourism”, Kharkiv/Ukraine
RESTORATSIYA SHPIGELYA Restaurant, Khmelnytskyi/
Ukraine
QUALITY Tourist email newsletter, Kyiv/Ukraine
SAD NA IEVROPEISKII Restaurant, Khmelnytskyi/
Ukraine
SLAVSKE UNITED TERRITORIAL COMMUNITY, 
Slavske, Lviv region/ Ukraine
TEPLI VODY Recreation complex, village of Veliatyno, 
Transcarpathian Region/Ukraine
TEREMKY Recreation base, village of Kolodiivka, 
Khmelnytskyi region/ Ukraine
Ternopil City Council, Ternopil/Ukraine
TSUKERNIA Café-confectionary, Khmelnytskyi /Ukraine
TURAL TRAVEL Bulgaria based tour operator. Education 
and internship abroad, Bulgaria
Ukrainian Association of Active and Ecological Tourism, 
Kyiv/Ukraine
UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES, Kyiv/Ukraine
VIDVIDAI Tour operator, Lviv/Ukraine
VYHODA NARROW GAUGE RAILWAY HERITAGE 
CENTRE, village of Vygoda, Ivano-Frankivsk Region/ 
Ukraine
WAY OF GEDIMINOVICH Private Center for Tourist 
Information and Services, Kamianets-Podilsky/ Ukraine
WINERY OF DUKE P.N.TRUBETSKYI, village of Vesele, 
Kherson region/Ukraine
WineTour, Ukraine
Zaporizhzhya Regional Tourist Information Center, 
Zaporizhzhia/Ukraine
ZHAYVORONOK-PACHIRTA Resort, Berehovo, 
Transcarpathian Region/Ukraine
ZUBR Touroperator, Zatoka, Odesa Region / Ukraine
ХІІ Specialized Exhibition «HOTEL AND 
RESTAURANT BUSINESS»
ACADEMY OF HOTEL INVESTORS, Kyiv/Ukraine
AJRAM Furniture for HoReCa, Lviv/Ukraine
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ATMA Company, Kyiv/Ukraine
AZOV-GALICHINA Company, Lviv/Ukraine
BAR SERVICE LVIV, Lviv/Ukraine
BEE Smart First Ukrainian online school for hoteliers, 
Lviv/Ukraine
BILUX UKRAINE Company, Lviv/Ukraine
BLACK&WOOD Furniture for HoReCa, Lviv/Ukraine
BKP Trade house JSC, Kyiv/Ukraine
BMG GOUP Equipment for HoReCa, Kyiv/Ukraine
CARPET CLEANING FACTORY, Lviv/Ukraine
CHUMAK Enterprise, Lviv/Ukraine
DIANA Company, Stryi,  Lviv Region/Ukraine
DICKIES CHEF Brand, Lviv/Ukraine
E-OFFICENFC SAS E-Restaurant NFC, E-Office NFC, 
France
FACTUM, Odessa/Ukraine
FARN Company, Kyiv/Ukraine
FIALAN JSCВ, Irpin, Kyiv Region/U kraine
GALSAD Garden center, Lviv-Vynnyky/Ukraine
HIGIENIX Private enterprise, Lviv/Ukraine
HM DESIGN Company, Kharkiv/Ukraine
HOTEC, Lviv/Ukraine
HYLA ТМ Cleaning systems, Lviv/Ukraine
KABARE & NORMETA Company, Odessa/Ukraine
KIM Furniture factory, Lviv/Ukraine
MK ILLUMINATION UA, Kyiv/Ukraine
MOBILI ATELIER Furniture for HoReCa, Lviv/Ukraine
MAITEK+ , Vinnytsia/Ukraine
MD ALLIANCE GROUPS, Kyiv, Ukraine
NORMETA LLC, Odessa/Ukraine
NOVAFLON TM, Odessa/Ukraine
OMNITEC SYSTEM, Kyiv/Ukraine
PARTNER DESIGN GROUP LTD, Kyiv, Ukraine
PHONENERGY Company, Kharkiv/Ukraine

LiST OF PARTiCiPANTS

POLISTAR Company, Chernivtsi/Ukraine
POS Sector Company, Lviv/Ukraine
PROVENCE TM Textile, Khmelnytskyi/Ukraine
PROMIX Barmen center, Lviv/Ukraine
RADEKHIVSKYI SUGAR LLC, TM DIAMANT, Lviv 
Region/Ukraine
RESTAURANT INVEST JSC, Kyiv/Ukraine
SAFFRAN Ukraine JSC, Kyiv/Ukraine 
SHAREL DAY SPA Flower design studio, Lviv/Ukraine
SKLONARIZKA Cutting glass and mirrors,  Lviv/Ukraine
SMART REST JSC, Kyiv/Ukraine
SOLLERTIS JSC Equipment for HoReCa, Irpin, Kyiv 
Region/U kraine
UKRTORGMASH 
VIDENSKA KAVA, Lviv/Ukraine
WC DESIGN LTD Hygienic equipment and accessories, 
Kyiv/Ukraine
ZONT ODESA Company, Furniture for HoReCa, Odessa/
Ukraine

MEDIA
32.ua Information portal, Lviv/Ukraine
0342.ua Information portal, Lviv/Ukraine
CITY LIFE Informational portal, Ternopil /Ukraine
ACADEMY OF HOSPITALITY Magazine, Kyiv/Ukraine 
AFISHA PRYKARPATTYA Newspaper, Ivano-Frankivsk 
Ukraine
ALL INCLUDED Magazine, Melitopol/Ukraine
ASPECTS OF BUILDING Magazine, Lviv/Ukraine
BRUTTO Magazine, Kyiv/Ukraine
COMPASS UKRAINE PAO, Kharkiv/Ukraine
DIM IDEI Magazine, Lviv/Ukraine
Drinks.ua Information portal, Kyiv/Ukraine
DUZHE Radio, Lviv/Ukraine
ELTURISTICO Magazine, Kyiv/Ukraine
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Equipment for Trade, Cafe, Bars, Restaurants, and 
Services’ Sector Magazine, Kyiv/Ukraine
EXPERT TUR Information portal, Kyiv/Ukraine
EXPLORER LIFE Information portal, Lviv/Ukraine
FOOD.UA Magazine, Kyiv/Ukraine
FRANCHOSI Information Portal Kyiv/Ukraine
GAZETTA V DOROHU Newspaper, Lviv/Ukraine
HORECA UKRAINE Informational portal, 
INFOMISTO.COM Information portal, Rivne/Ukraine
KaBaRe / Shik Magazine, Kyiv/Ukraine
KARPATY.INFO UA Internet portal, Ivano-Frankivsk/
Ukraine
KARPATY TOUR INFO Internet portal, Ivano-Frankivsk 
city
KOMPASS UKRAINE PSC, Kharkiv/Ukraine
LASUN Informational portal, Kyiv/Ukraine
LEMBERG NEWS Informational portal, Lviv/Ukraine
LEOPOLIS NEWS Informational portal, Lviv/Ukraine
LVIV ANNOUNCEMENTS Newspaper, Lviv/Ukraine
LVIVSKA GAZETA Newspaper, Lviv/Ukraine
LVIVSKA POSHTA, Lviv/Ukraine
MANDRY Magazine, Kyiv/Ukraine
MII DIM UKRAINE Informational portal, Kyiv/Ukraine
MIST-MEDIA, Lviv/Ukraine
MOLD .SU Touristic portal of Moldova, Moldova
MY CITY Information portal, Lviv/Ukraine
NEWS OF TOURBUSINESS Magazine, Kyiv/Ukraine
PARUS EXPO MEDIA LTD, Kyiv/Ukraine
PASSENGER Journal, Kyiv/Ukraine
PRESS BIRZHA Newspaper, Dnipro/Ukraine
PRYKARPATTIA Newspaper, Ivano-Frankivsk/Ukraine
PROHOTELIA.COM.UA Internet portal, Kyiv/Ukraine
PUTEWESTVENNIK  Journal, Kyiv/Ukraine
QUALITY Tourist Mailing Operator, Kyiv/Ukraine

LiST OF PARTiCiPANTS

REKLAMA Gazeta, Kolomyia/Ukraine
RESERVEHALL Information portal, Kyiv/Ukraine
RIA.COM Internet portal, Lviv/Ukraine
SEZONS Magazine, Kyiv/Ukraine 
TOTAL ESCAPE MAGAZINE Magazine, Kyiv/Ukraine 
UKRAINE BUSINESS REVIEW Newspaper, Kyiv/Ukraine
UKRAINIAN TOURIST NEWSPAPER Newspaper, Kyiv/
Ukraine
UKRAINIAN TOURISM Magazine, Kyiv/Ukraine
VID I DO Newspaper, Ivano-Frankivsk/Ukraine
VLASNA SPRAVA Information portal, Kyiv/Ukraine
WE WINE GROUPE Professional Advertising Agency, 
Kyiv/Ukraine
WORLD EXPO Informational portal, Kyiv/Ukraine
ZAKARPATTIA ANNOUNCEMENTS The newspaper, 
Uzhhorod /Ukraine
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РЕКЛАМНА	КАМПАНІЯ

в сПЕціалізованіЙ ПрЕсі:
-	 Газета	«Українськатуристична	газета»

 	......................................................(м.	Київ,	Україна)

-	 Журнал	«Мандри»	.......................(м.	Київ,	Україна)

-	 Журнал	«Отельєр&	Ресторатор»	(м.	Київ,	Україна)

-	 Журнал	«академия	гостеприимства»

 	......................................................(м.	Київ,	Україна)

-	 Журнал	«Оборудование	для	торговли, 
	 кафе,	баров,	ресторанов,	 
	 сферы	услуг»	...............................(м.	Київ,	Україна)

-	 Журнал	«Українский	туризм»	.....(м.	Київ,	Україна)

-	 Журнал	«КаБаРе»	.......................(м.	Київ,	Україна)

-	 Журнал	«дрінкс+»	.......................(м.	Київ,	Україна)

-	 Журнал	«Сезони»	........................(м.	Київ,	Україна)

-	 Журнал	«Робінзон»	.....................(м.	Київ,	Україна)

-	 Журнал	«аспектибудівництва» (м.	Львів,	Україна)

а також в настУПниХ виданняХ:
-	 Газета	«афішаПрикарпаття»

 	................................ (м.	Івано-Франківськ,	Україна)

-	 Газета	«Від	і	до»	...................(м.	Чернівці,	Україна)

-	 Газета	«Газета	в	дорогу»	.......... (м.	Львів,	Україна)

-	 Газета	«Газета	Реклама»	.... (м.	Коломия,	Україна)

-	 Газета	«Закарпатськіоголошення»

 	............................................... (м.	Ужгород,	Україна)

-	 Газета	«Кур’єр	ЕКСПО».	........... (м.	Львів,	Україна)

-	 Газета	«Газета	по-львівськи»	.... (м.	Львів,	Україна)

-	 Газета	«Львівськапошта»	.......... (м.	Львів,	Україна)

-	 Газета	«Львівськіоголошення»	.(м.	Львів,	Україна)

-	 Газета	«Неділя»	.................... (м.	Ужгород,	Україна)

-	 Газета	«Пресс-Биржа»	............(м.	дніпро,	Україна)

РЕКЛАМНА	КАМПАНІЯ

рЕклаМа на радіо:
-	 Радіо	Люкс	 (Івано-Франківськ,	Луцьк,	 Тернопіль, 
			Львів)

-	 Радіо«Західний	поліс»

тЕлЕвізіЙна рЕклаМа:
-	 5-ИЙ	КаНаЛ

ПідтриМка  в інтЕрнЕті:
http://www.galexpo.com.ua/

http://www.galexpo.com.ua/turexpo/

http://ot-ot.lviv.ua/uk/event/?ca_eventid=18676

http://news.kompass.ua/news/gotelnij_ta_restorannij_ 
biznes_2017/2017-09-19-42923

https://www.ria.com/articles/mizhnarodna_vistavka_
turekspo_u_lvovi.html	

http://news.kompass.ua/news/mizhnarodna_vistavka_
turekspo/2017-09-19-42925

https://www.facebook.com/
groups/1414895268773283/permalink/194499455243
0016/

https://www.facebook.com/
groups/1414895268773283/permalink/194499605576
3199/

http://pbgazeta.com/index.php?id_n=9314

http://pbgazeta.com/index.php?id_n=9313

http://prntscr.com/gtzlj1

http://prohotelia.com/eventcalendar/event/hotel-and-
restaurant-business-lviv-2017/

http://www.brutto.com.ua/
?page=news2&from=0&news2_id=2373

http://lasoon.com.ua/kiev/news/gal-ekspo-zaproshue-
na-hi-spetsializovanu-vistavku-gotelnij-ta-restorannij-
biznes-2017-18-10-20-10

http://vlasnasprava.ua/18-20-zhovtnya-hi-
spetsializovana-vistavka-gotel-nij-ta-restorannij-
biznes-2017/

https://www.facebook.com/VlasnaSprava.info/?fref=ts
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РЕКЛАМНА	КАМПАНІЯ

http://www.theprimus.com/ua/component/tradeshows/
?article_id=37%3Asupport-and-sponsors&id=23&task
=article

http://www.horeca-ukraine.com/

http://www.rest-hotel.kiev.ua/ru/

http://topclub.ua/afisha/item/h-specalzovanu-vistavku-
gotelnij-ta-restorannij-bznes-2017

https://morepodiy.lviv.ua/events/spetsializovana-
vystavka-hotelnyi-ta-restorannyi-biznes-29608

https://morepodiy.lviv.ua/events/mizhnarodna-
vystavka-iarmarok-turekspo-29543

https://worldexpo.pro/exhibition/gostinichnyy-i-
restorannyy-biznes-2017

http://www.prodinfo.com.ua/novosti/glavnyie_novosti/
zaproshumo_na_x_speczalzovanu_vistavku_gotelnij_
ta_restorannij_bznes_2017.html

http://board.decor.ua/a-110413?utm_source=DECOR.
ua&utm_medium=email&utm_campaign=moderate.
board#!prettyPhoto/0/

http://novosti-turbiznesa.info/

http://mw.com.ua/?oid=2963

http://intour.com.ua/

https://worldexpo.pro/exhibition/turekspo-2017

http://mastertura.com.ua/article/viewarticle/42/1770/

http://www.karpaty.info/ua/info/events;1633/

http://otiumportal.com/

http://turprofi.com.ua/

http://ruraltourism.com.ua/?a=viewnews&id=1217

http://uaeta.org/ua/news/196

http://www.karpaty.net.ua/

https://prnt.sc/gq841q

http://mydim.ua/events/exhibition/?id=19343

http://htexpo.com.ua/partnery

https://ua.igotoworld.com/ua/eventPage/1938_
mezhdunarodnaya-vystavka-turekspo-2017-lvov.htm

РЕКЛАМНА	КАМПАНІЯ

http://experttur.com/turmarketing/201707/turekspo-
zovet-vo-lvov-professionalov.html

http://elturistico.com/

http://vdoroge.zp.ua/

https://mushroom.com.ua/partnery-mushroom/
privatne-aktsionerne-tovaristvo-gal-ekspo

http://drinks.ua/ru/news/11-ya-spetsyalyzyrovannaya-
vyistavka-hostynychnyiy-y-restorannyiy-byznes

http://hotel-rest.com.ua/

https://www.food.com.ua/

http://bizera.com.ua/exhibitions/73/view/

http://www.seasons.in.ua/

зовніШня рЕклаМа:
-	 3	 рекламних	 	 установки	 в	 центральній	 частині	 
		 міста

-	 12	бігбордів	(10	–	м.Львів,	2	–	с.	Микуличин)

заПроШЕння:
-	 7000	 керівників	 установ	 і	 організацій	 України, 
			спеціалістів	 підприємств	 галузі 	 (адресна	 
	 розсилка)

-	 2,5	млн.	підприємств	України	(e-mail	розсилки)

цЕЙ	КаТаЛОГ	ПРОТяГОМ	РОКУ 
	БУдЕ	дОСТУПНИМ	На	WEB-СТОРІНцІ 

ПРаТ	«ГаЛ-ЕКСПО»®	В	МЕРЕЖІ	ІNTERNET
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ПОДЯКА

	 дирекція	ЛЬвІвСЬКОГО	 МІЖНАРОДНОГО	
ФОРУМУ	 ІНДУСТРІЇ	 ТУРИЗМУ	ТА	ГОСТИННОСТІ	
–2018:	 XІХ	 Міжнародної	 виставки	 «ТурЕКСПО-
2018»,	ХІI	Спеціалізованої	 виставки	«Готельний	 та	
ресторанний	 бізнес»	 висловлює	щиру	 подяку	 за	
підтримку	 та	допомогу	 в	 організації	 та	 проведенні	
виставки	 і	 програми	 супутніх	 заходів	 установам,	
організаціям,	підприємствам:
	 Promix	bartender	Center
	 Quality
	 Академії	Готельних	Інвесторів
	 Асоціації	готельних	об’єднань	та	готелів	міст		
	 України
	 Департаменту	міжнародного	співробітництва		
	 та	туризму	ЛОДА
	 ІгорюГубіліту,	керівнику	Громадського	об’єднання	 
	 «Підкова»
	 ЛКП	«Агенція	з	підготовки	подій	у	Львові»
	 Львівському	інституту	економіки	та	туризму
	 Львівській	міській	Раді
	 Львівській	обласній	державній	адміністрації
	 Львівській	обласній	Раді
	 Львівському	Туристичному	Альянсу
	 Львівському	Палацу	Мистецтв
	 НУ	«Львівська	політехніка»,	кафедрі	туризму
	 Першій	українській	он-лайн	школі	для	готелярів	 
 «bEE	Smart»	
	 ПП	«Кушта	Г.І.»
	 ПП	«Новий	світ»
	 ПраТ	«Світ	друку»
	 ТзОВ	 «агентство	 Економічної 	 Безпеки	 
 «ЕФОРТ»
	 ТзОВ	«Гал-ЕКСПОСЕРвІС»
	 ТзОВ	«Формат-Захід»
	 Українській	асоціації	активного	та	екологічного		
	 туризму
	 Управлінню	туризму	Департаменту	розвитку		
	 Львівської	міської	Ради
	 Фотошколі	«Студія	111»
	 центру	оцінки	відповідності	«Фактум»
та	учасникам	виставки	за	проведення	презентацій.

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

	 ПраТ	 «Гал-ЕКСПО»®	 надає	 послуги	 з	
розміщення	 реклами	 в	 усіх	 ЗМІ,	 прорекла-
мованих	 в	 цьому	 каталозі . 	 З	 приводу	
замовлення 	 реклами 	 звертатися 	 до	
в ідділу	 реклами	 ПраТ	 «Гал-ЕКСПО»®, 
тел.:	(032)	294-91-14

	 Відповідальність	за	вірогідність	інформації	
в	каталозі	несуть	фірми-експоненти.

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

вСІ	АвТОРСЬКІ	ПРАвА	НАЛЕЖАТЬ	
ПРАТ	«ГАЛ-ЕКСПО»®

Компоновка	і	верстка	каталогу	–	ПраТ	«Гал-ЕКСПО»®
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