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Дирекція виставки – ПрAт «Гал-ЕКСПО»®

вул. винниченка, 30, м. Львів, 79008, Україна,
тел.: (032) 2971369, 2970627,  

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

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

ОРГАНІЗАТОР ФОРУМУ: 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»® 

(Україна, м. Львів)

ЗА СПРИЯННЯ: 
Львівської обласної державної  дміністрації 

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:

Генеральні  інформаційні  партнери:

Головний партнер:

МЕДІА-ПІДТРИМКА:

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-partners:

Main 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.

комунікативна медіа-група Drinks+
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ПРОГРАМА РОБОТИ

ЗО жОвТНЯ
11:00   ОФІцІйНЕ вІДКРИТТЯ
12:00 – 13:30 ПАНЕЛьНА ДИСКУСІЯ «МЕДИчНИй ТУРИЗМ НА ЛьвІвщИНІ:  
   МОжЛИвІ вИГОДИ  ТА ПЕРЕшКОДИ ДЛЯ РОЗвИТКУ»

Організатори: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»,
 Управління туризму  та курортів ЛОДА,
  Кластер медичного туризму 
Місце проведення: Конференц-зал №3 (3 пов.; 2-й зал) 

12:00 – 15:00 b2b-NETwORkING. TOURISM. LVIV
Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО» та 2Event
Місце проведення: Львівський Палац мистецтв

13:30 – 14:00 «hotelsUkraine.travel – Б2Б система  компанії «Арктур».  Онлайн   
   бронювання готелів, трансферів та екскурсій по Україні»

Місце проведення: Конференц-зал №2 (3 пов.; 1-й зал)
14:00 – 15:00 ПРЕЗЕНТАцІЯ: CITy CARD: МІжНАРОДНИй ДОСвІД ТА УКРАїНСьКІ  
   РЕАЛІї

Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»,
 Lviv Tourism Office
Місце проведення: Конференц-зал №2 (3 пов.; 1-й зал) 

14:00 – 17:00 TRAVEL bIz ExChANGE.  ПРАКТИчНІ КЕйСИ ЕФЕКТИвНОї    
   вЗАєМОДІї ТУРИСТИчНИх  КОМПАНІй З БЛОГЕРАМИ  ТА МЕДІА

Організатори: ПрАТ «Гал-ЕКСПО», 
 Орест Зуб – мандрівник, блогер, онлайн-підприємець,  
 автор openmind.com.ua
Місце проведення: Конференц-зал №3 (3 пов.; 2-й зал) 

15:00 – 17:00 Презентація-дегустація нового туристичного продукту Одеської   
   області «Дороги вина та смаку Української  Бессарабії»

Організатори: Проект ЄС «Підтримка системи розвитку географічних  
 зазначень в Україні», 
 Шеф Альянс Слоу Фуд Україна,
 НТОУ, 
 інформаційний інтернет-партнер Zruchno.Travel
Місце проведення: Конференц-зал №1 (1 пов.; цоколь) 

15:30 – 18:00 wow-місця України від щасливцеве до Прип’яті 
Організатор: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»
Місце проведення: Конференц-зал №2 (3 пов.; 1-й зал) 
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ПРОГРАМА РОБОТИ

З1 жОвТНЯ
09:00 – 18:00 4-й ФОРУМ ДЛЯ ГОТЕЛЯРІв ТА РЕСТОРАТОРІв. чОГО хОчЕ ГІСТь 2020? 
   І ЯК цЕ йОМУ ДАТИ

Організатори: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»,
 Тетяна Гончаренко  (Перша українська онлайн  школа  
 «BeeSmart.  Точка злету!»
Місце проведення: Конференц-зал №3 (3 пов.; 2-й зал) 

12:00 – 13:30 ПРИРОДНО-ЗАПОвІДНІ ТЕРИТОРІї ТА ЕКОЛОГІчНИй ТУРИЗМ  
   в УКРАїНІ»

Організатори: ПрАТ «Гал-ЕКСПО», 
 Міністерство енергетики та захисту довкілля України,  
 проект «Підтримка природно-заповідних  територій в Україні»
 Сергій Підмогильний – координатор з розвитку  мережі  
 Зелених Шляхів в Україні
Місце проведення: Конференц-зал №1 (1 пов.; цоколь) 

11:00 – 13:30 СПІЛьНИй СЕМІНАР AMADEUS ТА LOT POLISh AIRLINES
Організатор: Amadeus та LOT Polish Airlines
Місце проведення: Конференц-зал №2 (3 пов.; 1-й зал) 

13:00 – 16:30 TRAVEL bIz ExChANGE.  БІЗНЕС-НЕТвОРКІНГ.  ОРГАНІЗОвАНІ 
   b2b-ЗУСТРІчІ   ДЛЯ вСТАНОвЛЕННЯ КОНТАКТУ  й ОБГОвОРЕННЯ  
   ПОДАЛьшОї СПІвПРАцІ

Організатори: ПрАТ «Гал-ЕКСПО»,
 Орест Зуб – мандрівник, блогер, онлайн-підприємець, 
 автор openmind.com.ua
Місце проведення: Конференц-зал №1 (1 пов.; цоколь) 

14:00 – 16:00 «КОжЕН ДЕНь вСІ БОЛГАРСьКІ КУРОРТИ ЗІ ЛьвОвА».   
   «вчИСЯ, ПРАцюй, вІДПОчИвАй – БюРО ПО ПРАцЕвЛАшТУвАННю й 
   ПРОвОДжЕННЯ ПРАКТИКИ  БОЛГАРІї»

Організатор: Tural Travel – туристичний оператор по Болгарії
10:00 – 17:00 ЗІРКОвІ ЗУСТРІчІ: АвТОРСьКІ МАйСТЕР-КЛАСИ вІД вІКТОРІї  
   ПАРхОМЕНКО ТА АЛЛИ ПЛАчКОвОї – ЕНО-ГАСТРОНОМІчНЕ  
   ПОєДНАННЯ ЛОКАЛьНИх ПРОДУКТІв ТА вИН. 
   Вікторія Пархоменко  – гастрономічний консультант, відомий ресторатор,   
   бренд шеф  понад 30 ресторанів. власник популярного  проекту GastroSreda.  
   консультант Metro Cash & Carry and Mielle Gallery,  відеоблогу Coca-Cola.  
   Лідер громадського руху за здорову, чисту, чесну їжу Slow Food Kyiv.
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   Алла Плачкова – національний експерт Проекту Європейського союзу  
   «Підтримка системи розвитку географічних зазначень в Україні»  
   з питань розвитку сільських територій, винний експерт WESt Level  
   3 Award, співвласниця сімейної виноробні «колоніст» 

Організатори: Проект ЄС «Підтримка системи розвитку географічних  
 зазначень в Україні»,
 Шеф Альянс Слоу Фуд Україна,
 НТОУ, 
 інформаційний інтернет-артнер Zruchno.Travel
Місце проведення: Шоу майданчик (зал високих скульптур)

17:00 – 18:00 чАйНА цЕРЕМОНІЯ ГУН ФУ чА. ЯК ПРАвИЛьНО ПИТИ чАй?
Організатор: Chayna.space 
Місце проведення: Конференц-зал №2 (3 пов.; 1-й зал) 

18:00 – 20:30  ЕКОМАНДРИ УКРАїНОю.  вЕчІРНІ ДЕГУСТАцІї ТА ПРЕЗЕНТАцІї
Місце проведення: Конференц-зал №1 (1 пов.; цоколь) 

1 ЛИСТОПАДА
10:15   ЯК ЗРОБИТИ ТУРИСТИчНИй БІЗНЕС УСПІшНИМ?

Організатори : ПрАТ «Гал-ЕКСПО»,
 KARPATY.INFO,
 KI SCHOOL
Місце проведення: Конференц-зал №1 (1 пов.; цоколь) 

13:30   МІжНАРОДНИй ЕКОНОМІчНИй ФОРУМ. СЕКцІЯ: «ІNVEST IN LVIV  
   REGION: FOCUS ON TOURISM»
   Питання до обговорення:
   - розвиток туристичної інфраструктури як механізм економічного  
      зростання  територій;
   - безпека в туризмі

Організатори: Управління туризму та курортів Львівської обласної  
 державної дміністрації
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ПЕРЕЛІК УчАСНИКІв ЗА АЛФАвІТОМ

№стендA №сторінки

4hOTEL ..................................................................................................................... 57 ......14
Abk TRAVEL ........................................................................................................... 12 ......16
CATALAN TRAVEL .................................................................................................117 ......18
ChERNObyL – чОРНОБИЛь 
 екскЛЮЗивні тУри .......................................................................................... 5 ......20
ChAyNA.SPACE інтернет-МагаЗин ............................................................... 36 ......22
COCO VILLAGE hOTEL  
 в’їЗний тУроПератор та ПровайДер екоЛогічного  
 віДПочинкУ ...................................................................................................... 17 ......24
DkN коМПанія ...................................................................................................... 72 ......26
DUDINCE - ДУДІНцЕ ЛікУваЛЬний кУрорт ................................................... 16 ......28
E-RESTAURANT NFC 
 (E-oFFiCE nFC SAS CiE) ДЛя ресторанів на 40 Мовах ...................... 32 ......30
GRAND VILLA готеЛЬ .......................................................................................... 35 ......32
hOTEk ...................................................................................................................... 48 ......34
khORTITSA PALACE готеЛЬ .............................................................................. 67 ......36
kObLEVO TRAVEL 
 оФіційний сайт кУрортУ кобЛеве!  
 Перший сервіс онЛайн бронЮвання! .............................................. 109 ......38
LAzNE TEPLICE ...................................................................................................... 53 ......40
MICROINVEST LTD. ................................................................................................ 19 ......41
NEw SUN TRAVEL LTD.  ........................................................................................ 65 ......43
OMNITEC SySTEMS LLC  коМПанія ................................................................. 14 ......45
PANORAMA FAMiLy hotEL .................................................................................. 61 ......46
POS SECTOr коМПанія ........................................................................................ 7 ......47
RESTINN RESERVEhALL ...................................................................................... 52 ......49
RESERVEhALL ..................................................................................................................50
RESTO-M .................................................................................................................. 10 ......51
SEA TRAVEL TOURS .............................................................................................. 29 ......52
SkVARA INNOVATIONS ........................................................................................113 ......54
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ПЕРЕЛІК УчАСНИКІв ЗА АЛФАвІТОМ

№стендA №сторінки

TOUR-U тУристичний оПератор .................................................................. 47 ......55
TRAVEL TIME тУристичний оПератор ........................................................ 18 ......57
UTG – УКРАїНСьКА ТУРИСТИчНА ГАЗЕТА ................................................... 104 ......59
АйТІКО-ТРЕйД тов ............................................................................................... 80 ......61
АКАДЕМІЯ ГОСТИННОСТІ  ЖУрнаЛ ................................................................112 ......63
АРКТУР тов ............................................................................................................ 60 ......65
АСПЕКТИ БУДІвНИцТвА ЖУрнаЛ ...............................................................................67
АТМА тов .................................................................................................................11 ......68
БАТУМІ, АДжАРІЯ 
 ДерЖавний ДеПартаМент тУриЗМа та кУрортів аДЖарії ............ 46 ......69
БЕЛхУДОжКЕРАМІКА ват ................................................................................... 70 ......71
БКП торговий ДіМ тов ........................................................................................ 2 ......73
БЛУМІ тов ............................................................................................................... 74 ......75
вІДвІДАй тУристичний оПератор ............................................................. 101 ......77
вЕДМЕжИй ПРИТУЛОК ДОМАжИР 
 Проект ЗахистУ тварин ФонДУ FoUR PAWS ....................................... 88 ......79
вІДДІЛ З ПИТАНь ТУРИЗМУ чЕРНІвЕцьКОї  
 ОБЛАСНОї ДЕРжАвНОї АДМІНІСТРАцІї ..................................................... 58 ......81
вОєвОДИНО 
 оЗДоровчо-сПортивний коМПЛекс ..................................................... 40 ......83
ГАРДІАН ск ............................................................................................................110 ......85
ГІГІєНІКС ПП ............................................................................................................. 1 ......86
ГРАНАТ ГАРДЕН тЗов ............................................................................................ 3 ......88
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІчНОГО РОЗвИТКУ І ТОРГІвЛІ  
 ЗАКАРПАТСьКОї ОДА ..................................................................................... 21 ......90
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛьТУРИ І ТУРИЗМУ ПОЛТАвСьКОї  
 ОБЛАСНОї ДЕРжАвНОї АДМІНІСТРАцІї ..................................................... 23 ......92
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛьТУРИ, ТУРИЗМУ ТА КУЛьТУРНОї СПАДщИНИ  
 КІРОвОГРАДСьКОї ОБЛДЕРжАДМІНІСТРАцІї .......................................... 50 ......94
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ПЕРЕЛІК УчАСНИКІв ЗА АЛФАвІТОМ

№стендA №сторінки

ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ вІННИцьКОї  
 МІСьКОї РАДИ ..................................................................................................... 4 ......95
ДІМ ІДЕй ЖУрнаЛ ............................................................................................................96
ДжУСТО тов ........................................................................................................... 64 ......97
ДИвОСвІТ тЗов ..................................................................................................... 63 ......99
ДУБЕНСьКИй ЗАвОД ГТв Прат ........................................................................ 85 ....101
жИТОМИРСьКИй ОБЛАСНИй ТУРИСТИчНИй  
 ІНФОРМАцІйНИй цЕНТР ................................................................................ 15 ....102
ЗАПОРІЗьКИй ОБЛАСНИй ТУРИСТИчНО-ІНФОРМАцІйНИй цЕНТР ....... 20 ....104
ЗОНТ ОДЕСА ............................................................................................................. 9 ....105
ІЗМАїЛ-ТУР тов, тУристична коМПанія ..................................................... 75 ....106
ІНКЕРМАН УКРАїНА тЗов .................................................................................... 78 ....107
кАМ’ЯНЕць-ПОДІЛьСьКИй вІДДІЛ ТУРИЗМУ МІСьКОї РАДИ
 КАМ’ЯНЕць-ПОДІЛьСьКИй ДЕРжАвНИй ІСТОРИчНИй  
 МУЗЕй-ЗАПОвІДНИК
 вІДКРИТА КАМ’ЯНЕць-ПОДІЛьСьКА АСОцІАцІЯ ГОТЕЛьєРІв  
 І РЕСТОРАТОРІв  .............................................................................................. 49 ....109
КОМПАСС УКРАїНА Прат .............................................................................................. 111
КОМУНАЛьНА УСТАНОвА «АГЕНцІЯ ПРОМОцІї СУМИ»  
 СУМСьКОї МІСьКОї РАДИ .............................................................................. 59 .... 113
КОМУНАЛьНА УСТАНОвА «ТУРИСТИчНИй ІНФОРМАцІйНИй цЕНТР»  
 чЕРНІГІвСьКОї МІСьКОї РАДИ 
 Місце, ЗвіДки ПочинаЄтЬся твоя ПоДороЖ МістоМ ЛегенД ..... 55 .... 114
КУРОРТИ ПРИАЗОв’Я ПП .................................................................................... 62 .... 116
ЛАйКАМОБАйЛ УКРАїНА .................................................................................. 106 .... 117
ЛІСОвА ПІСНЯ кУрортний готеЛЬ ............................................................... 107 .... 119
ЛьвІвСьКА ПОЛІТЕхНІКА 
 націонаЛЬний Університет інститУт  
 стаЛого роЗвиткУ іМ. в.чорновоЛа каФеДра тУриЗМУ ...............116 ....121
ЛьвІвСьКИй ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ ..........................................115 ....122
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ПЕРЕЛІК УчАСНИКІв ЗА АЛФАвІТОМ

№стендA №сторінки

МАйТЕК МіЖнароДне виробниче ПіДПриЄМство ................................. 44 ....123
МЕДІА-ГРУПА D+ .................................................................................................. 100 ....125
МЕДОвИй СПАС тов ............................................................................................ 99 ....126
МЕЛЕДОМ ТРЕйДЕРС тЗов ............................................................................... 42 ....128
МИКОЛАївСьКА МІСьКА РАДА .......................................................................... 25 ....130
МК ІЛЛюМІНЕйшН УА тов .................................................................................. 37 ....132
МОРшИНСьКА МІСьКА РАДА 
 віДДіЛ еконоМіки, кУрортУ та тУриЗМУ ............................................... 94 ....134
ОЛЕшКІвСьКІ ПІСКИ  
 націонаЛЬний ПрироДний Парк ............................................................ 38 ....135
ПЕРЛИНА КАРПАТ  баЗа віДПочинкУ ............................................................ 81 ....136
ПІДТРИМКА РОЗвИТКУ СИСТЕМИ ГЕОГРАФІчНИх ЗАЗНАчЕНь  
 в УКРАїНІ Проект Єс ...................................................................................... 86 ....138
ПРИвАТБАНК коМерційний банк .................................................................. 91 ....140
ПРІМО ПП ................................................................................................................... 8 ....142
ПРОМПЛАСТ тов ................................................................................................... 89 ....144
РАйСьКИй КУТОчОК  
 Дитячий оЗДоровчий коМПЛекс ........................................................... 77 ....146
СЕЗОНИ ЖУрнаЛ ................................................................................................ 103 ....148
ТЕРЕМКИ  Парк-готеЛЬ ...................................................................................... 28 ....150
ТРЕйДвЕСТ ЛТД тов ........................................................................................... 39 ....151
ТУРАЛ тУристична коМПанiя ........................................................................ 34 ....153
УКРАїНСьКИй ТУРИЗМ ЖУрнаЛ 
 тов «виДавництво «ДЗеркаЛо світУ» ................................................ 102 ....155
УПРАвЛІННЯ ЕКОНОМІКИ вИКОНКОМУ КРИвОРІЗьКОї  
 МІСьКОї РАДИ ................................................................................................... 26 ....156
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УчАСНИКИ вИСТАвКИ

4hOTEL

вул. Стрийська, 218, 
м. Дрогобич, 82100, Україна, 
Тел.: +38 067 2441111
 +38 0 800 330 220 (безкоштовно по Україні)
e-mail: sales@4hotel.com.ua
www.4hotel.com.ua

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

15 років на ринку, понад 10 тисяч клієнтів в Україні та за кордоном.
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fficial distributor of JVD hotel equipment (France), own 4hotel brand. Production of branded 
products for hotels.

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

57

ExhIbITORS

4hOTEL

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

ул. А. Домашевичаус 5-10
Вильнюс, Литва, LT - 01400
тел.: +370 (5) 2403340
 +370 (686) 78685 (Viber, WhatsApp)
факс: +370 (5) 2757504
e-mail: abk@abk.lt
www.sveikaspoilsis.lt

Директор-Лиана соколова-андрушкевич
наша компания, AbK травеЛ,  была основана в декабре 2003 года. За это время мы 

заслужили репутацию надежной и стабильной компании. 
основные направления нашей деятельности: 
- организация групповых экскурсионных, познавательных, релакс туров по Литве, 

Латвии, Эстонии, белорусии.  
- организация лечения в санаториях, сПа центрах и различных меди-цинских 

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

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

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

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

УчАСНИКИ вИСТАвКИ
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Director - Liana Sokolova-Andruskevic
our company AbK tRAVEL was founded in December, 2003. over the past 15 years we 

have earned a reputation as a reliable and stable company.
We are specializing in these following activities:
- rganizing educational, relaxation tours and group excursions in Lithuania, Latvia, Estonia, 

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

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

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

Abk TRAVEL

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

ExhIbITORS
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CATALAN TRAVEL

вул.М.Кривоноса, 7, м. Львів, 
вул. Жуковського, 38, м. Одеса, 
вул. Потьомкіна, 13/5, м. Миколаїв,
Тел.: +38 063 5900900, 
 +38 073 9900900,
 +38 073 1900900
e-mail:  info@catalantravel.com.ua
https://catalantravel.com.ua/

Catalan travel Ukraine – молодий туроператор з досвідченими професіоналами! наші 
філії вже працюють у найбільших містах  України. 

як і кожен, хто розпочинає власну справу, ми працюємо максимально якісно та 
відповідально.

наше кредо: “якісні тури не за всі гроші”. 
Ми пропонуємо такі туристичні напрямки: 
- відпочинок на морі у греції з яскравою екскурсійною програмою за максимально 

низьку ціну!!!
- авторські автобусні тури в румунію та Молдову (трансільванія «Замок Дракули», 

фестивальні тури та ін. )
- комбіновані тури у грузію.
- Фестивальні тури по Україні, Львову та Закарпатті.
- квести для дітей, тематичні екскурсії та розважальні програми для найменших. 
- 15 постійних напрямків у країни Європи. 
- авіа-тури зі Львова, києва, харкова, одеси. 
- екскурсійний супровід на понад десяти мовах світу.
З CAtALAn tRAVEL подорожувати приємно!

УчАСНИКИ вИСТАвКИ

117
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Catalan travel Ukraine is a young tour operator with experienced professionals! our branches 
already operate in the largest cities of Ukraine.

Like anyone who starts their own business, we work as efficiently and responsibly as 
possible.

our credo: «Quality tours are not for all money».
We offer the following tourist destinations:
- Vacation on the the sea in Greece with a bright excursion program.
- Author’s bus tours to Romania and Moldova (transylvania Dracula Castle, festival tours, 

etc.)
- Combined tours to Georgia.
- Festival tours in Ukraine, Lviv and transcarpathia.
- thematic excursions for children, as well as quests and entertainment for the little ones.
- 15 permanent destinations to European countries.
- Air tours from Lviv, Kyiv, Kharkiv, odesa.
- tour guide in more than ten languages of the world.
it’s a pleasure to travel with CAtALAn tRAVEL! 

CATALAN TRAVEL

117

7, M.Kryvonosa Str.,  Lviv,
38, Zhukovskoho  Str., Odesa, 
13/5, Potomkina Str., Mykolaiv,
Phone: +38 063 5900900, 
  +38 073 9900900,
 +38 073 1900900
e-mail:  info@catalantravel.com.ua
https://catalantravel.com.ua/

ExhIbITORS
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УчАСНИКИ вИСТАвКИ

ChERNObyL – чОРНОБИЛь
екскЛЮЗивні тУри

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

Chernobyl Exclusive tours — туристичний оператор з яким ви побачите найзахоплююче 
місце на планеті. За 2 роки роботи ми показали чорнобильську Зону відчуження понад 15 
тисячам людей з 70 країн світу. 

Ми пропонуємо тури по чорнобилю: 
- групові одноденні тури у чорнобиль
- індивідуальні одноденні тури у чорнобиль
- групові багатоденні тури у чорнобиль
- індивідуальні багатоденні тури у чорнобиль
- тури для людей з інвалідністю
- тури на гелікоптері
та по Україні:
- екскурсія по визначним місцям києва
- Поїздка на військовому броньовику
- екскурсія на ракетну базу
- виїзд на стрільбище
- тур в Межигір’я (резиденція колишнього президента)
- гастрономічний тур по києву
- екскурсія по містичним місцям києва
- Політ на повітряній кулі
команда наших професійних гідів розробила найексклюзивніші маршрути для кожного 

з видів екскурсій, які є абсолютно безпечними та легальними для відвідування.
Ми єдиний туристичний оператор в Україні, який може організувати для вас тур навіть 

на завтра! чорнобильська зона відчуження є особливим місцем з трагічною історією, яке 
має побачити кожна людина, і ви маєте нагоду зробити це разом з нами.
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Chernobyl Exclusive tours is a tour operator with whom you will see the most fascinating 
place on the planet. For 2 years of work, we have shown the Chornobyl Exclusion Zone to more 
than 15 thousand people from 70 countries of the world.

We offer tours to Chernobyl:
- 1-day group tour
- 1-day private tour
- Multi days group tour
- Multi days private tour
- Wheelchair tour
- helicopter tour
And tours in Ukraine:
- Kyiv sightseeing tour 
- Shooting tour 
- Armored military vehicle ride 
- the missile base tour 
- Mezhihirya (Ex-President`s residence) tour 
- Kyiv tasty food & drink tour 
- Mystical Kyiv show tour 
- Air balloon ride
the team of our professional guides has developed the most exclusive routes for each type 

of excursions that are absolutely safe and legal to visit.
We are the only tourist operator in Ukraine that can arrange a tour for you even tomorrow! 

the Chernobyl exclusion zone is a special place with own tragic history that everyone should 
see, and you have an opportunity to do it with us.

5

ExhIbITORS

ChERNObyL 
ExCLUSiVE toURS

Shuliavska Street, 5
04116, Kyiv
Phone: +38 066 2641986 
 +38 099 2747481 
 +38 099 2747482
e-mail: info@ch-e-t.com
https://chernobyl-exclusive-tours.com/
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ChAyNA.SPACE
інтернет-МагаЗин

м. Львів, Україна
тел.: +38 068 1359090
e-mail: hello@chayna.space
Chayna.space

цей проект не був спланований заздалегідь, у нас немає бізнес-плану. наша команда 
це люди з різними професіями, тепер ми усвідомили наскільки важливе фізичне та духовне 
здоров’я. спочатку нам було дивно чому про справжній чай так мало відомо нашим людям, 
як виявилось, сучасний китай також затьмарює цю традицію. тому наша місія відтворити 
китайську культуру і донести силу чаю до людей.

УчАСНИКИ вИСТАвКИ
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this project was not planned in advance, we have no business plan. our team is people 
with different specialty’s, now we have realized how important physical and spiritual health is. At 
first, it was strange to us why real tea is so little known to our people, as it turned out, modern 
China also overshadows this tradition. therefore, our mission is to recreate Chinese culture 
and bring tea power to the people.

ChAyNA.SPACE
 E-CoMMERCE

Lviv, Ukraine
Phone: +38 068 1359090
Email: hello@chayna.space
Chayna.space

ExhIbITORS
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COCO VILLAGE hOTEL 
в’їЗний тУроПератор  
та ПровайДер екоЛогічного  
віДПочинкУ

Chilaw, 61032, Шрі-Ланка
«Isabel Estate»,
Weeralanda, Kumarakattuwa
Тел.: +94 777173862
 +94 32 3132333
e-mail: cocovillagehotel@gmail.com
           srilankadaniel@gmail.com
www.cocovillagehotel.com
www.tripstosrilanka.com

готель CoCo Village пропонує багатство досвідів, щоб познайомити вас з фантастичним 
розмаїттям середовища шрі-Ланки. Марк о’халлоран, Паула о’халлоран та Лахіру чінтака 
(велике партнерство між австралійськими та шрі-ланкійськими сім’ями) є власниками 
готелю та органічної ферми. цей екологічний готель з 12 шале – це місце, де ви зможете 
доторкнутися до природи. як власники, ми прагнемо, щоб «CoCo Village hotel» допоміг 
вам усвідомити цінність природного світу навколо нас і забезпев місце краси та миру, яке 
в майбутньому буде занадто рідкісним.

Послуги: в’їзні тури, які включають транспорт + Проживання + екскурсійні тури багатьма 
мовами (російська, німецька, французька, італійська, англійська)

УчАСНИКИ вИСТАвКИ
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CoCo Village hotel offers a wealth of experiences to introduce you to the fantastic diversity 
of Sri Lanka’s environment. Mark o’halloran, Paula o’halloran & Lahiru Chinthaka (Great 
Partnership with Australian & Sri Lankan Families) are the owners of the hotel and organic 
farm. this eco-friendly hotel with 12 chalets is where you can touch base with nature – and 
with yourself. As owners, our aspiration is that ‘CoCo Village hotel’ will help you come to realize 
the value of the natural world around us and to provide such a place that will be all too rare in 
the future, a place of beauty, of peace, of relaxation and an observation point in the evolution 
of nature.

Services: inbound tour Service including transport + Accommodation + Language (Russian, 
German, French, italian, English)  Speaking Guiding

COCO VILLAGE hOTEL 
inboUnD toUR oPERAtoR & ECo-FRiEnDLy 
ACCoMMoDAtion PRoViDER

Chilaw, 61032, Sri Lanka
«Isabel Estate»,
Weeralanda, Kumarakattuwa
Phone: +94 777173862
 +94 32 3132333
e-mail: cocovillagehotel@gmail.com
            srilankadaniel@gmail.com 
www.cocovillagehotel.com
www.tripstosrilanka.com

ExhIbITORS
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DkN
коМПанія

вул. Замарстинівська, 41,  
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: +38 097 1611294
e-mail: dkn.sales@gmail.com;
www.dkn.com.ua

DKn – Меблева компанія з 12-річним досвідом. власне виробництво ексклюзивних 
меблів для бізнесу, сервіс «під ключ».

З 2012 року – офіційний представник німецьких розсувних систем Raumplus.
З 2018 року – виробництво звукопоглинаючих акустичних панелей та меблів DKn 

Acoustic.
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DKn – Furniture Company with 12 years of experience. own production of exclusive furniture 
for business, turnkey service.

Since 2012 – the official representative of the German sliding systems Raumplus.
From 2018 – production of sound-absorbing acoustic panels and furniture DKn Acoustic.

ExhIbITORS
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DkN
CoMPAny

41, Zamarstynivska Street, Lviv
79000, , Ukraine
Phone: +38 097 1611294
e-mail: dkn.sales@gmail.com
www.dkn.com.ua
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УчАСНИКИ вИСТАвКИ

DUDINCE - ДУДІНцЕ
ЛікУваЛЬний кУрорт

Kúeľá 106/3,  
Dudince, 96271, Slovakia 
Тел.: +421 0455 504854
 +421 0915 998239
Факс: +421 0455 504840
e-mail:voitiuk@kupeledudince.sk
www.kupeledudince.sk/ru

курорт Дудінце є одним з наймолодших, найвідоміших і найбільш відвідуваних курортів 
словаччини. Про цілющу силу дудінської мінеральної води було відомо ще з часів 
стародавньої римської імперії. курорт Дудінце пропонує лікування мінеральною водою, 
яка має величезну цінність і, як магніт, привертає велику кількість відвідувачів. Унікальність 
цієї води полягає в тому, що тільки вона, єдина в словаччині та у всій центральній Європі, 
використовується одночасно для лікування опорно-рухового апарату, серцево-судинної 
системи та нервової системи. і все це завдяки унікальній комбінації вуглекислого газу  
та сірководню.  кожен, хто побуває на курорті Дудінце, може особисто переконатися у 
винятковості та сприятливій дії дудінської мінеральної води на організм.
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Spa Dudince is one of the youngest, best known and most visited Slovak Spa resorts. 
Already the Ancient Romans knew about the healing effects of this world-wide unique spring. 
the biggest treasure of the town of Dudince offered to all its visitors is the healing mineral 
water of Dudince. As the only healing water in Slovakia and in the central Europe it treats the 
diseases of a loco-motor system and diseases, cardio-vascular and nervous system as well. 
And this is thanks to its unique combination of carbon dioxide and hydrogen sulfide. thousands 
visitors have personal experience with healing effect of this water every year and they definitely 
recommend the treatment to all people who suffer from the above-mentioned diseases
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DUDINCE
SPA RESoRt

Kupelna St.106/3,  
96271, Dudince, Slovakia
Phone: +421 0455 504854,
              +421 0915 998239
Fax: +421 0455 504840
e-mail: voitiuk@kupeledudince.sk
www.kupeledudince.sk/ru
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E-RESTAURANT NFC
(E-oFFiCE nFC SAS CiE)
ДЛя ресторанів на 40 Мовах

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

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 ...)

УчАСНИКИ вИСТАвКИ
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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)
MEnU oF REStAURAnt in 40 LAnGUAGES

Immeuble Europa 2 
310 avenue Marie Curie 
74166 Saint Julien en Genevois FRANCE
Phone: +33 6 86 897077
email: contact@e-officenfc.com
www.e-officenfc.com   

Register N° 812 919 710 00010 
VAT: FR 80812919710

ExhIbITORS
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УчАСНИКИ вИСТАвКИ

GRAND VILLA
готеЛЬ

вул. Д. Галицького, 26
смт. Східниця, Львівська обл., 82391, Україна
Тел.: +38 067 2957014
 +38 093 5031416
ел.пошта: vilgrand@gmail.com
http://villagrand.com.ua/

комфортний відпочинок у готельному комплексі з басейном в карпатах та водолікування 
на базі мінеральних вод «нафтуся» - все це і багато іншого до ваших послуг «Grand Villa» 
готель. «Grand Villa» - простір вашого комфорту. наш готель збудовано в італійському стилі 
«rustico», він гостинно відкрився до послуг гостей в 2010 році. це невеликий, компактний 
готель сімейного типу з доглянутою територією,а також: паркінг під відео спостереженням, 
відкритий басейн з підігрівом, спортивний та дитячий майданчики, літні альтанки та зона 
відпочинку. на базі готелю є невеличка медична частина для відновлення та оздоровлення 
організму: гідромасажна та перлинна ванни, фіто-бочка, нугабест масажер, пресомасажер, 
озокерит, інгаляції та ручний масаж. Для зручності гостей в  готелі є міні бювет мінеральних 
вод. категорії номерів здивують вибагливого клієнта різноманітністю та наповнення. гостям 
пропонується проживання за типом повного пансіону. родзинкою «Grand Villa» звичайно ж 
є купання в чані, приготовленому на запашних карпатських травах або хвойних настоянках 
та лазня на дровах.
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 Comfortable recreation in  the hotel complex with a swimming pool in the Carpathians and 
mineral water treatment «naftusya» - all this and much more at your service, hotel «Grand 
Villa». «Grand Villa» is an area of your comfort. built in the italian style «rustico», our hotel 
opened its doors to guests in 2010. this is a small, compact family-run hotel with well-groomed  
territory, as well as: parking with CCtV, an outdoor heated swimming pool, sports and children’s 
playground, summer arbors and a seating area. the hotel has a small medical part for recovery 
and rehabilitation, which  such as: hydromassage bath and pearl bath, cedar or phyto barrel, 
nuga best, press massage , ozokerite, inhalation and manual massage. For the convenience of 
our guests there is a mini mineral water pump room. Room categories will surprise the demanding 
customer with variety and filling. Guests are offered full-board. the highlight of «Grand Villa» 
is, of course, bathing in a vat prepared on fragrant Carpathian herbs or coniferous tinctures 
and a bathhouse on firewood

35
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GRAND VILLA
hotEL

26, D. Halytsky str.,
82391, Skhidnitsa, Lviv region, Ukraine
Phone: +38 067 2957014
 +38 093 5031416
e-mail: vilgrand@gmail.com
http://villagrand.com.ua/
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УчАСНИКИ вИСТАвКИ

hOTEk

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

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

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

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

Ми пропонуємо таку продукцію:
- електронні замки 
- Міні бари
- сейфи
- аксесуари для ванної кімнати
- готельні фени
- готельні дзеркала
- Ліжка, які можна доставляти в номери
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hotek is market leader in the area of innovative security and comfort products for the hotel 
industry.

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

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

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

48
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hOTEk

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

бул. Шевченка 71А,  
Запоріжжя 69091, Україна
Тел.: +38 061 7660000
e-mail: reception@khortitsa-palace.com
www.khortitsa-palace.com

KhoRtitSA PALACE – все, Що ваМ Потрібно ДЛя коМФортного ПеребУвання 
в ЗаПоріЖЖі

готель Khortitsa Palace ідеально розташований в самому центрі міста, у діловій та 
культурній частині Запоріжжя. Ми знаходимося всього в 15 хвилинах ходьби від мерії та 5 
хвилинах ходьби від набережної річки Дніпро, а також в 30 хвилинах їзди від Міжнародного 
аеропорту Запоріжжя (oZh) та в 1 годині їзди від міжнародного аеропорту Дніпропетровськ 
(DnK).

Запоріжжя є важливим промисловим центром, саме тут розташовані: гідроелектростанція 
Дніпрогес, виробник автомобілів ЗаЗ та виробник авіадвигунів Мотор-січ. Місто має 
найвидатнішу історію, яку тільки можна собі уявити. незважаючи на те, що деякі факти 
вже забуті, все ще є люди, які пам’ятають про Запорізьких козаків і про Запорожець - 
маленький автомобіль, зроблений на місцевому заводі.

ваша ДрУга ДоМівка
Khortitsa Palace - це номери будь-якої категорії, оснащені всіма зручностями як для 

роботи, так і для відпочинку. Ліжко з гіпоалергенними подушками, 42 дюймовий LCD 
телевізор з дистанційним управлінням і супутниковими каналами, кава-машина, доступ до 
інтернет Wi-Fi (безкоштовно). До послуг відвідувачів цілодобово надається Фітнес-центр 
і сауна. також можна вибрати номер з незабутнім видом на Дніпро та острів хортиця.

УчАСНИКИ вИСТАвКИ
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KhoRtitSA PALACE – ALL yoU nEED FoR CoMFoRtAbLE StAy in ZAPoRoZhyE
hotel Khortitsa Palace is ideally located in the heart of the city, directly in the business and 

cultural center of Zaporozhye. it is about 15 minutes walk from the city hall, 5 minutes walk 
to a beautiful embankment of the Dnieper river and 30 minutes drive from the international 
Airport Zaporozhye (oZh) and about 1 hour away from the Dnipropetrovsk international Airport 
(DnK).

Zaporozhye is an important industrial center, home to a hydroelectric power plant, the car 
manufacturer ZAZ and aircraft engine manufacturer Motor-Sich. the city has the greatest history 
that one can imagine. in spite that some of the facts are forgotten there are still people who keep 
on recognizing the Cossacks of Zaporozhye and the sufficient stories about the Zaporozhets 
– a little car made in the local plant.

yoUR SEConD hoME
Khortitsa Palace welcomes you in style with guestrooms and luxurious suites as well as 

unique presidential suite. All guestrooms feature bed with hypoallergenic pillows, spacious work 
and seating areas, floor-to-ceiling windows, 42» LCD television with remote control and satellite 
channels, Espresso machine, Wi-Fi (free) and a separate rain shower and / or a bathtub.

khORTITSA PALACE
hotEL

71A Shevchenko Blvd.,  
Zaporozhye 69091, Ukraine
Phone: +38 061 7660000
e-mail: reception@khortitsa-palace.com
www.khortitsa-palace.com

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

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

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

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

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

ПіДхіД нашEго ПроФесійного і ДосвіДченого коЛективУ До кЛіЄнтів.
- будь-яке побажання замовника повинно бути виконано.
- Ми постійно розширюємо асортимент послуг і розробляємо нові цікаві, нетрадиційні 

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

співпраці нових партнерів. 
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kObLEVO TRAVEL
оФіційний сайт кУрортУ кобЛеве! 
Перший сервіс онЛайн бронЮвання!

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



39 Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

109

ExhIbITORS

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

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

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

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

cooperate. 

kObLEVO TRAVEL
thE oFFiCiAL SitE oF KobLEVo RESoRt! 
thE FiRSt onLinE booKinG SERViCE!

Building 1A, Kurortniy Ave., 
57453, Mykolaiv region, Berezansky district, Kobleve village,
Phone: +38 067 2741424
 +38 073 2741424
 +38 050 2741424
e-mail: koblevo.travel@gmail.com
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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, 415 38 , Czech republic
Тел.: +420 417 977111
e-mail: info@lazneteplice.cz
www.lazneteplice.cz
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MICROINVEST LTD.

вул. Бойчо Бойчев, 12, 
м. Софія, 1632, Болгария
Тел.: +359 2 9555515
e-mail: marketing@microinvest.net 
www.microinvest.su

Microinvest – європейський розробник програмного забезпечення для малого та 
середнього бізнесу. вже більше 30-ти років пропонує готові рішення для автоматизації 
об’єктів в сфері hoReCa, Retail, послуг і розваг. Підтримує великий список обладнання і 
розвиває інноваційні рішення для ос Windows, Linux, Android, а також хмарний сервіс.



42 Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

ExhIbITORS

19

Microinvest is a European software developer for small and medium businesses. For over 
30 years, it has been offering ready-made solutions for automation of hoReCa, Retail, services 
and entertainment facilities. Supports a large list of hardware and develops innovative solutions 
for Windows, Linux, Android, as well as cloud serviсе.

MICROINVEST LTD.

12, Boycho Boychev str.,
1632, Sofia, Bulgaria, 
Phone:  359 2 9555515
e-mail: marketing@microinvest.net 
www.microinvest.su
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NEw SUN TRAVEL LTD. 

вул. Лермонтова, 7,
Бургас, 80000, Болгарія
Тел.: +359 56 825498
е-mail: office@newsun.bg

Ми болгарський туроператор, що пропонує в’їзд до понад 500 готелів - приморські та 
гірськолижні курорти.

ви можете знайти найкращі пропозиції в нашій системі бронювання b2b, яка доступна 
російською, румунською та українською мовами. Ми надаємо пошукову систему для вашого 
веб-сайту безкоштовно!

Ми пропонуємо гнучкість, якість, надійність та найкраще співвідношення ціни та якості 
при вхідних вантажах – online.newsun.bg
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We are bulgarian incoming tour operator, offering more than 500 hotels – seaside and ski 
resorts. 

you can find the best offers in our b2b booking system which is available in Russian, 
Romanian and Ukrainian languages. We provide search engine for your website for free!

We offer flexibility, quality, reliability and best value for money in the incoming handling 
– online.newsun.bg

NEw SUN TRAVEL LTD. 

7, Lermontov str.,
8000, Burgas, Bulgaria, 
TelPhone: +359 56 825498
e-mail: office@newsun.bg
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компания омнитек системс c 2006 року є офіційним представництвом в Україні іспанського підприємства 
omnitec Systems SL – провідного виробника готельного устаткування. наша компанія, працюючи у сфері постачань 
готельного устаткування більше 10-ти років, набула колосального досвіду в наданні допомоги готельному бізнесу. 
Ми не лише займаємося постачаннями продукції, але і допомагаємо готелю в проектуванні комплексної системи 
доступу, здійснюємо підбірку дизайнерських рішень, займаємося інсталяцією устаткування і запуском об’єкту, а 
також здійснюємо ремонтні роботи готельного устаткування

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

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

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

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

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

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

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

Звертайтесь, ми будемо раді допомогти вам!

УчАСНИКИ вИСТАвКИ
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OMNITEC SySTEMS LLC 
коМПанія

вул. К. Малевича 15, оф. 517 
м. Київ, 03160, Україна 
Тел.: +38 050 3877679
Факс: +38 044 2008224
e-mail: info.ua@omnitec.es
www.omnitec-systems.com.ua
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«PAnoRAMA Family hotel» – кращий сімейний готель класу De Luxe в бердянську. 
розташований в екологічній зоні бердянської коси на березі моря. 

готель відкриває унікальний панорамний вид на азовське море, затоку та прибережну 
частину міста.

«PAnoRAMA Family hotel» – величний 6-поверховий комплекс, в якому  215 затишних 
номерів.

в нашому готелі кожний гість зможе відчути себе як вдома, насолодитися красою 
ранішньої зорі та зоряністю ночей, а лікувальне повітря, насичене йодом та бромом 
створять відчуття незабутнього відпочинку.

 «PAnoRAMA Family hotel» – чудове місце для проведення конференцій, семінарів, 
тренінгів, фотосесій, банкетів чи весіль. 

 наш персонал допоможе організувати будь-який захід на найвищому рівні, 
враховуючи побажання клієнтів відносно організації заходу та порядку його проведення.

УчАСНИКИ вИСТАвКИ
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PANORAMA
FAMiLy hotEL

вул. Макарова, 69 
м. Бердянськ , Запорізька обл.,71100,  Україна
Тел.: +38 06153) 60-   , +38 (06153) 60-
www: panorama-berdyansk.com
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POS SECTOR
коМПанія

вул. Назарука, 1,
м. Львів, 79037, Україна
Тел.: +38 067 8884336
 +38 050 9274655
Skype: pos-sector
e-mail: office@pos-sector.net
https://pos-sector.net/

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

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

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

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

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

POS SECTOR
CoMPAny

1, Nazaruk St., 
79037, Lviv, Ukraine
Phone: +38 067 8884336
 +38 050 9274655
Skype: pos-sector
e-mail: office@pos-sector.net
https://pos-sector.net/
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комплексне рішення для ресторанів  та готелів.
Продаж, інсталяція, сервісне обслуговування – професійних кухонь та пралень .

RESTINN

вул. Джерельна,42
м.Львів, Україна, 79000.
Тел.: +38 067 3747850
restinnlviv@gmail.com
www.avast.com

RESTinn
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www.Reservehall.com – каталог ресторанів, бенкетних залів, кафе, пабів та інших 
закладів України, що надають бенкетні послуги. сервіс пошуку і безкоштовного онлайн-
бронювання бенкетного залу для будь-якого свята.

ресторатору: ваш заклад має бути з нами!
клієнту: у нас є потрібна локація!

RESERVEhALL

www.ReserveHall.com
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Український лідер з постачання посуду та професійного обладнання  у сфері 
громадського харчування, гостинності та туризму.

компанія «Діана» є дистриб’ютором, імпортером, оптовиком.
компанія розвиває власну дилерську мережу партнерів, а також, є постачальником 

товарів для закладів сфери hoReCa. наші клієнти – ресторани, бари, кафе, сендвіч-
бари, піцерії, пивоварні, дискотеки, готельні комплекси, санаторії та пансіонати, державні 
організації (навчальні заклади, лікарні, громадські їдальні) тощо.

Ми пропонуємо широкий асортимент товарів для сфери hoReCa. Умовно свої товари 
ми поділяємо на основні категорії  - обладнання для ресторанів та магазинів, професійний 
посуд, хлібопекарське обладнання, меблі для hoReCaта супутні товари. в кожному розділі 
представлені якісні товари, які професійно підібрані нашими досвідченими спеціалістами, 
щоб задовільнити найвибагливих клієнтів гастрономічного бізнесу, а також і такі, які 
відповідають нинішнім потребам ринку – ціна/якість. 

наш успіх базується на:
- досвіді роботи в сфері hoReCa – 20 років;
- власному імпорті товарів (італія, іспанія, Франція, чехія, Польща, китай, 

туреччина);
- тісній підтримці та реактивності в обслуговуванні клієнтів завдяки  професійності 

наших менеджерів з продажу;
- ефективній логістиці;
- широкому спектру послуг в одній сфері (технологічне проектування,  повне оснащення 

та сервісне обслуговування).

RESTO-M
коМПанія  (ПП «Діана»)

УчАСНИКИ вИСТАвКИ
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вул. 50-річчя УПА, 3А,
м. Стрий, Львівська обл., 82400, Україна
Тел.: +38 03245 53130, 45150,
 +38 050 5840900
e-mail: dianawest.shop@gmail.com
http://dianashop.com.ua/
http://diana-west.prom.ua/
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SEA TRAVEL TOURS

CR VICENS BOU,7,
17310, LLORET DE MAR, GIRONA, SPAIN
Тел.:  + 34 678 159972  (Viber, WhatsApp, Telegram)
e-mail: comercialua@seatraveltours.com
www. seatraveltours.com.ua

компанія SEA tRAVEL toURS пропонує розміщення в найкращих готелях іспаніі, андори 
та Португалії. основними напрямами роботи є груповий туризм, міжнародні фестивалі та 
конкурси, тренування і збори спортивних клубів та шкіл, творчих колективів та організацій, 
індивідуальні тури. 

бажаєте поєднати тренування та відпочинок? взяти учать у міжнародному конкурсі з 
журі чи без? бажаєте аквапарк на території готелю або ж зануритися в атмосферу спокою 
в готелі «+18 років»? хотіли б взяти домашню тварину у відпустку? 

компанія SEA tRAVEL toURS має ексклюзивні права продажу декількох готелів на 
узбережжі коста – брава  і прямі договори співпраці з численними готелями іспанії, андорри 
та Португалії, що забезпечить підбір готелю відповідно до ваших бажань за найкращою 
ціною.
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Company SEA tRAVEL toURS offers accommodation in the best hotels of Spain, Andorra 
and Portugal. Main directions are group tourism, international festivals and concourses, trainings 
and training camps of sport clubs and schools, cultural groups and organizations, individual 
tours. 

Would you like to combine training and vacation? Participate in international festivity with 
jury or without? Would you like an aqua park in the hotel or plunge in atmosphere of relax in 
the hotel «+18 years»? Would you like to take your pet to vacation? 

Company SEA tRAVEL toURS has exclusive trading rights of several hotels of Costa brava 
coast and direct contracts with numerous hotels of Spain, Andorra and Portugal. this will ensure 
choice of hotel in accordance with your wishes and at the best price.

SEA TRAVEL TOURS

CR VICENS BOU,7,
17310, LLORET DE MAR, GIRONA, SPAIN
Phone: + 34 678 159972  (Viber, WhatsApp, Telegram)
e-mail: comercialua@seatraveltours.com
www. seatraveltours.com.ua



54 Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

УчАСНИКИ вИСТАвКИ

113

SKVARA innoVAtionS - український виробник обладнання для ресторанів, готелів та 
закладів громадського харчування. 

сквара інновації - розробник першої в історії України професійної індукційної плити;
Завод з повним циклом виробництва;
більше 40 моделей індукційних плит; 
відповідає усім вимогам державних стандартів та санітарно-епідеміологічної експертизи;                                                                                         

     Продаж зі складу готової продукції;
Унікальна сервісна програма 48 годин, яка працює на всій території України;
регіональна сервісна мережу з заміним фондом;
Довіра клієнтів та імідж торгової марки є запорукою успіху, тому питання якості стоїть 

на першому місці.
разом у майбутнє!

SkVARA INNOVATIONS

Телю: +38 050 4000534



55 Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

УчАСНИКИ вИСТАвКИ

47

TOUR-U 
тУристичний оПератор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ExhIbITORS
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TOUR-U
tRAVEL oPERAtoR

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

Vilnius, 09309, Lithuania
14, Kalvariju Str.
Тел.:  +370 85 2751797
 +370 85 2751446
 +370 85 2715550
e-mail: info@traveltime.lt
http://traveltime.lt

tRAVEL tiME багатопрофільний туристичний оператор з 15-річним досвідом роботи, 
надає повний спектр туристичних послуг для груп, індивідуальних туристів і корпоративних 
клієнтів в Литві і в інших балтійських країнах.

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

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

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

рішення.
-  Ми підвищуємо свої компетенції і рівень обслуговування клієнтів.
 Ми співпрацюємо тільки з надійними і перевіреними партнерами.
Приємної подорожі з tRAVEL tiME!
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tRAVEL tiME is a destination management company and a tour operator providing a 
full range of services for group and individual leisure travellers as well as corporate clients in 
Lithuania and the baltic States. operating in the tourism market for more than 15 years we 
have gathered a professional and experienced team engaged in making every travel or event 
we organize a pleasant and unforgettable experience.

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

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

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

Enjoy your time with tRAVEL tiME!

TRAVEL TIME
toUR oPERAtoR

Vilnius,  09309, Lithuania
14, Kalvariju Str.
Phone: +370 85 2751797
 +370 85 2751446
 +370 85 2715550
e-mail: info@traveltime.lt
http://traveltime.lt
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UTG – УКРАїНСьКА ТУРИСТИчНА ГАЗЕТА

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

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

UTG – UkRAINIAN TRAVEL GAzETTE

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

пл. Коліївщини, 1, 
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: +38 050 4305312, 
 +38 032 2354394

тов «айтіко-трейд» – офіційний дистриб’ютор в Україні шведської компанії Startrading 
Ab. Зовнішнє та внутрішнє LED освітлення, гирлянди та декторативні LED-лампи. різдвяна 
колекція Star – величезний вибір підсвічників, світильників, прикрас, led-декорацій, зірок, 
різдвяних ялинок, гирлянд, вінків та LED силуетів.
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«Aitico-trade» LLC is an official distributor in Ukraine of Swedish company StAR trading 
Ab. indoor and outdoor lightning,  lightchains and decorative LED-lamps.Christmas collection 
of StAR is an enormous choice of candlesticks, decorations, led- sceneries, stars, christmas 
trees, light chains and also LED silhoulettes

AITICO-TRADE
LLC

1, Koliivshchyny Sq.,
79008, Lviv, Ukraine
Phone: +38 050 4305312,
 +38 032 2354394
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АКАДЕМІЯ ГОСТИННОСТІ
ЖУрнаЛ

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

ЖУрнаЛ «акаДеМія гостинності» – всеУкраїнсЬке ПроФесійне  виДання 
ДЛя вЛасників і керівників готеЛЬного і ресторанного біЗнесУ.  особливості 
розвитку готельного і ресторанного бізнесу в українських містах і регіонах. новинки і 
тренди ринку, маркетингові дослідження, інтерв’ю лідерів ринку, секрети успіху і плани 
на майбутнє. аналіз тенденцій і подій, огляди найбільш значимих форумів, конференцій 
і виставок, професійні юридичні консультації, управління персоналом, безпека бізнесу, 
закордонний досвід.
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MAGAZinE «ACADEMy of hoSPitALity» is ALLUKRAiniAn PRoFESSionAL EDition 
FoR PRoPRiEtoRS AnD LEADERS oF hotEL AnD REStAURAnt bUSinESS. Features of 
development of hotel and restaurant business in Ukrainian cities and regions. Market novelties 
and trends, marketing researches, revelations of leaders: secrets of success and future plans. 
tendencies and events analysis, reviews of the most meaningful forums, conferences and 
exhibitions, legal advices, management, business safety, oversea experience. 

ACADEMy OF hOSPITALITy
MAGAZinE

off. 614, 11-a, M. Raskovoy str. 
02660, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 5015703
e-mail: ra@p-a.com.ua
http://hotel-rest.com.ua/
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АРКТУР
тов

вул.Кутузова,18\7, оф 504
Україна,01133,м.Київ,
Тел.: +38 044 4907137
Факс: +38 044 4907138
e-mail:info@arctur.ua
www.arctur.ua

тов «арктУр» – це провідна українська компанія з обслуговування подорожей 
для MiCE та корпоративного сегменту (Destination Management Company) з головним 
офісом в києві та представництвами в одесі і Львові, яка була заснована в 1994 році. 
тов «арктУр», що належать до міжнародної групи компаній асЛа з головним офісом в 
великобританії, надає обслуговування, як для сегменту корпоративних, спеціалізованих 
та ділових поїздок, так і для сегменту туризму з метою відпочинку як в Україні, так і по 
всьому світу на найвищому рівні, згідно міжнародних норм та стандартів. наша команда 
складається з 35 професіоналів, що вільно володіють декількома іноземними мовами та 
мають 10-25 річний досвід роботи у галузі туризму та обслуговування корпоративного та 
конференц сегменту.

нами було створено успішно діючу багатофункціональну платформу онлайн бронювання 
туристичних послуг по всієї Україні в онлайн режимі по найбільш конкурентним тарифам 
з клієнтською підтримкою 24/7 – «SMARt booKER». система має інтерфейси як для 
прямого клієнта (www.hotelsukraine.travel), так і для агентів та корпоративних клієнтів, та 
надає можливість її користувачам:

- отримати доступ до нашого портфоліо з 225 готелів, законтрактованих за прямими 
договорами, по всієї Україні з миттєвим підтвердженням запиту;

- Забронювати транспортне та екскурсійне обслуговування з автоматичним 
підтвердженням замовлення;

- Провести інтеграцію/обмін інформацію про наші туристичні продукти на мові xML для 
систем бронювання та внутрішніх систем корпоративних клієнтів;

- клиентская поддержка 24/7;
- оплатити за бронювання в онлайн режимі з використанням кредитної картки або 

отримати онлайн рахунок для банківського перерахування коштів.
обслуговування MiCE та корпоративного сегменту в Україні та за кордоном, яке 

включає:
- розміщення та транспортне обслуговування;
- авіа та залізно-дорожні квітки;
- організацію та обслуговування конференцій та семінарів
Послуги з організації корпоративних та інсентів поїздок – Мотиваційні teambuilding 

програми : Worldwide : Quests / 4× trips / Sailing / Go Kart / Paintball activities / Segway or 
bicycle activities , River Cruises Ukraine specials : Cooking Master Classes / ballet Performance 
and opera Lovers programs / Ukrainian Wedding activities / Chocolate Master Classes / Ukrainian 
Coffee tour / Chernobyl.tour
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ARKtUR Ltd (since 1994; a part of international ASLA travel Group) is a leading Ukrainian 

DMC and incoming tour operator with a multi-lingual and professional staff of more than 35, 
with head office in Kyiv and representative offices in odessa and Lviv.

For over a decade we operate a multifunctional b2b platform «SMARt booKER», developed 
in-house, that allows agents and corporate clients book travel services throughout Ukraine on 
instant confirmation and at most competitive rates.

With a growing interest to new and exciting destinations combining high quality of service, 
we have perfect product for the most demanding clients. Due to 25 years of operation on the 
Ukrainian travel market, ARKtUR Ltd has established excellent business relationships with 
local ground service providers (hotels, venues for corporate and incentive travelers, restaurants, 
transportation services, ticket agencies), negotiated highly competitive rates and worked out 
unique incentive programs and tours.

Fields of our activity include:
online Platform for b2C (www.hotelsukraine.travel) and b2b (travel agents and corporate 

clients) segment of clients – «SMARt booKER», providing:
- Access to a portfolio of 225 directly contracted hotels throughout Ukraine, available on 

instant confirmation
- bookability of transfers and packages/sightseeing programs on instant confirmation
- Possibility of integration/xML data exchange for hotel resellers and online reservation 

systems
- 24/7 client support
- Possibility of online payment processing by credit card or offline by bank transfer (online 

invoice processing)
Corporate and MiCE travel:
- hotel accommodation and transfer services worldwide;
- Air/train tickets reservation worldwide;
- Conferences and seminars worldwide;
- travel services for corporate and incentive clientele in Ukraine and worldwide.
- teambuilding programs:
Worldwide: Quests / 4× trips / Sailing / Go Kart / Paintball activities / Segway or bicycle 

activities, River Cruises Ukraine specials: Cooking Master Classes / ballet Performance and  
opera Lovers programs / Ukrainian Wedding activities / Chocolate Master Classes / Ukrainian 
Coffee tour / Chernobyl tour

18\7,Kutuzova str., office 504
Ukraine,01133,Kyiv.
Тел: +380444907137
Факс +380444907138
E-mail:info@arctur.ua
www.arctur.ua

ARkTUR LTD
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Журнал «асПекти бУДівництва» – від проекту до дизайну.
всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал «аспекти будівництва» охоплює 

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

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

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

АСПЕКТИ БУДІвНИцТвА
ЖУрнаЛ

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

вул. Коновальця, 31, оф. 9,  
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: +38 050 4486508
Тел./Факс: +38 044 2010460
Факс: +38 044 5229223
e--mail: infoatma17@atma.kiev.ua
www.atma.ua
www.tischapapier.com
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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.
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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.

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



71 Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

УчАСНИКИ вИСТАвКИ

70

БЕЛхУДОжКЕРАМІКА
ват

вул. Радянська, 12,
г.п. Радошковічі, Молодечненский район, Мінська область,
222322, Республіка Білорусь, 
Тел.: +81 0176527155; 
 +81 0375293960699
e-mail: belxudkeramika@yandex.by
           belxudkeramika@mail.ru

ват «белхудожкераміка» найбільший в білорусі виробник керамічної продукції. в 
асортименті великий вибір посуду, предметів декору інтер’єру, ваз, кашпо і горщиків для 
квітів, сувенірів.

Здійснюємо розробку та впровадження унікальних дизайнів керамічних виробів за 
ескізами замовника.



72 Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

ExhIbITORS

70

JSC «belkhudozhkeramika» is the largest manufacturer of ceramic products in belarus. in 
assortment a wide choice of ware, subjects of a decor of an interior, vases, pots and pots for 
flowers, souvenirs. 

We carry out development and introduction of unique designs of ceramic products according 
to sketches of the customer.

bELkhUDOzhkERAMIkA
JSC

12, Sovetskaya str.,
g/g/ Radoshkovichi, 
222322, Minsk region, Molodechno district, Republic of Belarus,
Phone: +81 0176527155;
 +81 0375293960699
e-mail: belxudkeramika@yandex.by
           belxudkeramika@mail.ru



73 Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

УчАСНИКИ вИСТАвКИ

�

БКП 
торговий ДіМ тов

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

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

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

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

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

bkP 
tRADE hoUSE LtD

2, Avtozavodska Str.,
04074, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 050 3830181
Fax: +38 044 4594322
e-mail: bkpgrup@gmail.com
www.bkptextil.com.ua
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БЛУМІ
тов

вул. Київське шосе, 2
м. Одеса, 65031, Україна
Тел.Ж +38 048 7368274
 +38 095 5793683
e-mail: v.lozovsky@globalabc.com.ua 
https://kalekilit.ua

кале кіліт – визнаний міжнародний лідер з виробництва електронних замків, систем 
контролю доступу, сейфів та іншої продукції, яка забезпечує своїм користувачам безпеку 
високого, та інноваційного рівня.
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Kale Kilit is a recognized international leader in the production of electronic locks, access 
control systems, safes and other products that provide high-level security and innovation to 
its users.

bLUMI
LLC

2, Kiev highway str, 
65031, Odessa city, Ukraine
Phone: +38 048 7368274
 +38 095 5793683
e-mail: v.lozovsky@globalabc.com.ua 
https://kalekilit.ua
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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.

УчАСНИКИ вИСТАвКИ
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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

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

ExhIbITORS
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вЕДМЕжИй ПРИТУЛОК ДОМАжИР
Проект ЗахистУ тварин ФонДУ FoUR PAWS

вул. Ведмежий Край, 1,
с. Жорниська, Яворівський район, Львівська область, 
Тел: +38 067 5093058
e-mail : bsd-office@four-paws.org

веДМеЖий ПритУЛок Домажир – це проект Міжнародного благодійного зоозахисного 
Фонду FoUR PAWS, що базується у відні (австрія). сьогодні Фонд є авторитетною 
організацією з захисту тварин та реалізовує десятки проектів по всьому світу. однією 
з ключових місій FoUR PAWS є збереження популяції бурих ведмедів в Європі та азії. 
основною ціллю організації в Україні є заборона незаконного жорстокого утримання 
ведмедів у неволі та створення наближених до природніх умов проживання тварин.

веДМеЖий ПритУЛок Домажир – це унікальний еко-освітній простір. наша місія не 
лише рятувати ведмедів з неволі, а й через освіту навчати любити природу та ставитись 
відповідально до мешканців лісу. У Притулку ми щогодини проводимо екскурсії навколо 
лісових вольєрів з ведмедями. кожен відвідувач може обрати між індивідуальним 
відвідуванням та пізнавальним туром. також за попереднім запитом пропонуємо 
відвідувачам ексклюзивні екскурсії на закриту територію. Для дітей, що люблять природу 
ми приготували пізнавальні квести у лісовому лабіринті.

веДМеЖий ПритУЛок Домажир – це місце для нових вражень, несподіванок 
та повноцінного відпочинку на природі. Пропонуємо відвідувачам, опісля знайомства 
з мешканцями Притулку, пізнати особливості яворівського розпису, розмалювавши 
свою іграшку на майстер-класі. Для маленьких непосид ми облаштували чудові дитячі 
майданчики.

 смачно поїсти та пізнавати кулінарні традиції регіону можна в кафе «Мед і ягода» . 
на території притулку діє магазин з унікальними сувенірами, яких ви не побачите більше 
ніде в Україні.
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bEAR SAnCtUARy Domazhyr is a project of FoUR PAWS, an international non-profit 
organization for animal welfare based in Vienna, Austria. FoUR PAWS is an authoritative 
organization for animal protection, and it implements projects all over the world. one of the key 
missions of FoUR PAWS is to preserve brown bear populations in Europe and Asia. the main 
focus in Ukraine is to ban the illegal and cruel keeping of brown bears in captivity and creating 
conditions that are very similar to their natural habitat.

bEAR SAnCtUARy Domazhyr is a unique eco-educational space. the mission of bEAR 
SAnCtUARy Domazhyr is not only to rescue bears from captivity but also to educate the public 
about the environment as well as the respectful co-exitance with wild animals living within the 
forests and mountains of Ukraine. Guided tours and excursions around the bear enclosures are 
offered every hour. Visitors can choose between individual visiting and cognitive tour. Exclusive 
excursions are also offered into the restricted areas with prior a booking. the nature Quest 
in the forest labyrinth is designed for children to gain a broader knowledge of nature through 
interactive games. 

bEAR SAnCtUARy Domazhyr offers a wide array of activities for the entire family. From 
observing rescued bears foraging for food or taking a leisurely nap by their ponds, to simply 
enjoying the quiet and relaxing atmosphere of the forest, bEAR SAnCtUARy Domazhyr is 
the perfect place to spend a day exploring. bEAR SAnCtUARy Domazhyr also invites visitors 
to participate in a master painting class of yavoriv toys, where they can discover their creative 
potential. 

Visitors are also invited to enjoy a delicious meal and to experience the culinary traditions 
of the region at the bistro «honey and berry». the souvenir shop offers a wide assortment of 
local and handmade products as well as unique gift ideas. All proceeds from the souvenir shop 
are reinvested into the SAnCtUARy and benefit the bears.

ExhIbITORS
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bEAR SANCTUARy DOMAzhyR
An AniMAL WELFARE PRoJECt by FoUR PAWS

1, Vedmezhy Krai Str., Zhornyska village, 
Yavoriv district, Lviv region
Phone: +38 067 5093058 
e-mail: bsd-office@four-paws.org
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вІДДІЛ З ПИТАНь ТУРИЗМУ  
чЕРНІвЕцьКОї ОБЛАСНОї  
ДЕРжАвНОї АДМІНІСТРАцІї

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

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

ExhIbITORS

58

DEPARTMENT OF TOURISM ChERNIVETSk 
REGIONAL STATE ADMINISTRATION

7-G, st. Pereyaslavskaya
58008, Chernivtsi city, Ukraine
Phone: +38 0372 522823
e-mail : buktour_oda@ukr.net
www.buktour.cv.ua
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вОєвОДИНО
оЗДоровчо-сПортивний  
коМПЛекс

урочище Воєводино, с. Тур’я Пасіка, Перечинський район,  
Закарпатська обл., 89223, Україна
Тел.: +38 03145 23906,
 +38 050 3726187
Тел./Факс: +38 03145 47240
e-mail: reception@voevodyno.com
www.voevodyno.com

«Воєводино» курорт і СПА
Закарпаття, Перечинський р-н, с. Тур’я Пасіка 
Тел.: +38 050 3726187,
 +38 050 3726167 – Viber, WhatsApp
e-mail: reception@voevodyno.com
www.voevodyno.com

курорт і сПа «воєводино» – це унікальне місце на Закарпатті для сімейного, 
індивідуального і корпоративного відпочинку. розташування курорту в відокремленому 
куточку природи, в екологічно чистому місці, якісний сервіс і розвинена інфраструктура 
роблять курорт одним з найпопулярніших заміських готелів України.

• 45 км від Ужгорода, 228 км від Львова, 780 км від києва
• Площа 17 га серед букових лісів та гір
• 70 номерів, до 250 гостей.
на території комплексу, серед дерев, галявин та гірських струмків затишно розташовані 

4 готелі, а також дерев’яні котеджі, 3 ресторани, сПа-центр з басейном та фітнес-залою, 
лазні та закарпатські чани, арт-клуб для дітей, кінний клуб, тенісний корт, спортивні 
майданчики, гірськолижний схил, ставки для риболовлі на форель, парк графа шенборн 
та багато іншого. 

широкий спектр послуг курорту, мальовничі пейзажі, гори та чисте повітря дозволяють 
отримувати задоволення від відпочинку протягом усього року. тут ви дійсно знайдете 
джерело сил і натхнення, енергії і любові.
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Voevodyno Resort & SPA is a unique place in Zakarpattia for individual, family and corporate 
vacation. the hotel nature location, quality service and well-developed infrastructure gave rise 
one of the best and biggest countryside hotel in Ukraine.

• 45 km to Uzhhorod, 228 km to Lviv, 780 km to Kyiv 
• Area 17 ha among the beech woods and mountains
• 70 rooms, up to 250 guests
Voevodyno Resort & SPA situated in the green and beautiful place. our 4 hotels as well as 

small wooden cottages, 3 restaurants, SPA centre with the swimming pool and fitness studio, 
saunas, Art Club, horse-Riding Club, tennis court, sports grounds, ski slope, ponds for trout 
fishing, Schöborn Park and many other places are well located on the territory full of trees, 
meadows and streams.

Wide range of resort services, scenic scenery, mountains and fresh air allow to enjoy 
recreation all around the year. here you really will find a source of strength and inspiration, 
energy and love.

VOEVODyNO

Ukraine
Phone: +38 03145 23906,
 +38 050 3726187
Phone/Fax: +38 03145 47240
e-mail: reception@voevodyno.com
www.voevodyno.com

Voevodyno Resort & SPA
Turiya Pasіka village, Perechyn District, Zakarpattia
Phone: +38 050 3726187,
 +38 050 3726167 – Viber, WhatsApp
re-mail: eception@voevodyno.com
www.voevodyno.com
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ск «гарДіан» – страхова компанія, яка в повній мірі відповідає своїй назві: 12 років 
компанія опікується та захищає своїх клієнтів, надаючи їм повний спектр страхових послуг 
та гарантуючи індивідуальний підхід не тільки корпоративним клієнтам, але і кожному 
клієнту персонально. 

ск «гарДіан» має розгалужену регіональну мережу, яка представлена по всій Україні. 
У відділеннях ск «гарДіан» клієнти компанії можуть придбати поліси туристичного 
страхування, автострахування (автоцивілка, каско), майнового та медичного 
страхування. 

крім того, компанія окремо представляє широку продуктову лінійку для корпоративних 
клієнтів.

в активі компанії – співпраця з найбільшими світовими перестраховими компаніями, 
такими як: 

оукшотт іншуренс консалтантс Лімітед (велика британія), SCoR Global P&C France 
(Франція), Swiss Reinsurance Company Ltd (швейцарія), Forsakringsaktiebolaget Alandia 
(Фінляндія), hannover Rük SE (німеччина), international insurance Company of hannove 
(німеччина), Assicurazioni Generali S.p.A. (італія)

компанія є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України (МтсбУ), що 
дозволяє їй офіційно реалізовувати поліси автоцивілки по всій Україні.

З 2019 року ск «гарДіан» отримала нового власника та стала повноцінною литовською 
компанією. 

ск «гарДіан» – це компанія, яка не просто надає послуги та захист європейського 
рівня, але щодня думає про спокій і комфорт своїх клієнтів.

УчАСНИКИ вИСТАвКИ
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ГАРДІАН
ск

Центральний офіс:
вул. Саксаганського, 96
м.Київ, 01032, Україна
Телю: +38 050 3708493
 +38 044 3333710 
www.grdn.com.ua
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ГІГІєНІКС
Приватне ПіДПриЄМство

а/с 5313
м. Львів, 79010, Україна
Тел./факс: +38 0322 2769108
 +38 097 5689759,
 +38 095 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.
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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 
complePhoney.

hIGIENIx 
PRiVAtE EntERPRiSE

p/b 5313
79010, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +38 0322 2769108
 +38 097 5689759,
 +38 095 8850380
e-mail: higienix@ukr.net
www.higienix.com.ua
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ГРАНАТ ГАРДЕН
тЗов

вул. Кільцева, 5, с. Холодновідка, Пустомитівський р-н,  
Львівська обл., 81112, Україна
Тел.: +38 068 2274728
e-mail: granatgarden@gmail.com
www.granat-garden.com

Granat Garden — це зручний сервіс автоматизації закупівель та покращення взаємодії 
між рестораном і постачальником. всі постачальники на одному ресурсі: в кого купляти, що 
купляти, порівняння ціни, доставка, сертифікати, насср тощо. всі замовлення ресторану 
в одному особистому кабінеті. синхронізація з вашим ПЗ.
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Granat Garden is a convenient service of purchase`s automation and engagement`s 
improvement between a restaurant and a supplier. All suppliers are on the same resource: from 
whom and what to buy, price comparison, delivery, certificates, насср etc. you can find all 
restaurant`s orders in one personal account. Synchronization with your software.

GRANAT GARDEN

5, Kilʹseva Str., Kholodnovidka, Pustomyty district, 
Lviv region, Ukraine, 81112
Phone: +38 068 2274728
e-mail: granatgarden@gmail.com
www.granat-garden.com
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ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІчНОГО РОЗвИТКУ  
І ТОРГІвЛІ ЗАКАРПАТСьКОї ОДА

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

основна діяльність департаменту спрямована на підвищення туристичної привабливості 
області, просування на внутрішньому та міжнародному ринках регіонального туристичного 
продукту, збільшення туристичних потоків на територію Закарпатської області та залучення 
інвестицій у туристичну галузь краю.
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the main activity of the department aims to increase tourist attractiveness of the region, 
promoting regional tourism product at domestic and international markets, increase tourist flows 
and investment in the tourism industry of the region.

DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
AND TRADE zAkkARPATTIA REGIONAL STATE 
ADMINISTRATION

4, Narodna Sq.
88000, Uzhgorod, Ukraine,
Phone: +38 0312 615305, 614411
e-mail: economy@carpathia.gov.ua 
www.zaktour.gov.ua
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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛьТУРИ І ТУРИЗМУ 
ПОЛТАвСьКОї ОБЛАСНОї ДЕРжАвНОї 
АДМІНІСТРАцІї

вул. Соборності, 45
м. Полтава, 36014, Україна
Тел.: +38 0532 561630, 
 +38 05322 609329 (т/факс приймальні)
e-mail: kultura@adm-pl.gov.ua,  
            poltava_kultura@ukr.net
www.poltavaculture.gov.ua,

Люби Полтавщину, вона така різна!
Полтавський регіон багатий на туристичні магніти, серед яких відомі на весь світ 

решетилівська вишивка «білим по білому» та квіткове килимарство, опішнянське гончарство 
та найбільше скіфське городище Європи – місто гелон, а також національний музей-
заповідник М.в.гоголя. Унікальні об’єкти паломницького туризму – спасо-Преображенський 
Мгарський монастир у с. Мгар, Лубенського р-ну, козельщинський різдва богородиці 
жіночий монастир у смт козельщина, а також та свято-хрестовоздвиженський монастир 
у м. Полтаві. Привабливими є об’єкти промислового туризму: Полтавський гірничо-
збагачувальний комбінат та текстильна фабрика «тіко ЛтД і ко» у м. горішні Плавні та 
м. кременчук – один із найпотужніших індустріальних центрів України. також, завітайте 
в м. Миргород, в благословенний край, щоб підлікуватись «королевою мінеральних 
вод»- «Миргородською», або просто відпочити, вдосталь подихати екологічно чистим 
повітрям, напоєним ароматом лугових трав і квітів. гастрономічна гостинність Полтавщини 
представлена пухкими полтавськими галушками, смачним борщем та медовою продукцією. 
Полтавщина – нам є чим вас здивувати!
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JUSt LoVE PoLtAVShChynA, it iS SUCh DiFFEREnt!
the Poltava region is rich in tourist magnets, including the world-famous white-on-white 

Reshetylivka embroidery and floral carpet, opishnia pottery and Europe’s largest Scythian site – 
the city of Gelon, as well as M.V. Gogol national museum. Unique sites of pilgrimage tourism – the 
Savior transfiguration Monastery in the Mgar village, the Lubny district, the Kozelshchynaconvent 
of our Lady Christmas, the Assumption Cathedral and the holy Cross Exaltation Monastery in 
the Poltava city. the most popular industrial objects are: the Poltava Mining and Processing 
Plant, the textile factory «tiCo LtD and Co» in the Gorishny Plavny city and Kremenchuk is 
one of the most influential industrial centers of Ukraine. Also, visited Myrhorod, the blessed 
land, to be treated be the «Queen of the Mineral Waters» – «Myrhorodska», or just to rest and 
breathe ecologically clean air that is filled with the fragrance of flowers and grasses. Gastronomic 
hospitality of the Poltava region is represented by: the plump dumplings, delicious borsch and 
honey products. the Poltava region – we have something to surprise you!

УчАСНИКИ вИСТАвКИ
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45 Sobornosti St.,
36014, Poltava town, Ukraine
Phone: +38 0532 561630,
 +38 05322 609329 (reception tel/fax)
e-mail: kultura@adm-pl.gov.ua,  
            poltava_kultura@ukr.net
www.poltavaculture.gov.ua,

DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM OF 
POLTAVA REGIONAL STATE ADMINISTRATION
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наш край справедливо вважають театральною меккою та «колискою українського професійного театру», 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛьТУРИ, ТУРИЗМУ  
ТА КУЛьТУРНОї СПАДщИНИ  
КІРОвОГРАДСьКОї  
ОБЛДЕРжАДМІНІСТРАцІї

пл. Героїв Майдану, 1,  
м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25022, Україна
Тел.: +38 0522 320953
e-mail: ukto_turizm@ukr.net
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Департамент маркетингу міста та туризму вінницької міської ради був утворений 
відповідно до рішення міської ради № 1429 від 30.11.2018 «Про упорядкування 
департаменту маркетингу міста та туризму вінницької міської ради». Метою Департаменту 
є забезпечення ефективного розвитку індустрії гостинності, забезпечення на території 
міста вінниці реалізації державної політики у сфері туризму та курортів, покращення якості 
туристичних послуг та туристичної інфраструктури, створення унікальної туристичної 
пропозиції, формування бренду міста, підвищення іміджу міста та конкурентоспроможного 
на всеукраїнському та міжнародному ринках туристичного продукту. 

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

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

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

більше про вінницю, її туристичні принади та культурно-мистецьке життя можна 
дізнатися на сайті https://vinnytsia.city/ або у соцмережах Facebook та instagram на сторінках 
@visitvinnytsia.

вінниця – чудова ідея для вікенду і не тільки!

ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ  
МІСТА ТА ТУРИЗМУ вІННИцьКОї  
МІСьКОї РАДИ

вул. Соборна, 59,
м. Вінниця, 21050, Україна
Тел.: +38 0432 507576
e-mail: VisitVinnytsia@vmr.gov.ua
https://vinnytsia.city
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рекламноінформаційний журнал «Дім ідей» – це ідеальний генератор рішень і практичних 
втілень у дизайні й архітектурі приватного будинку, закладів розваг та відпочинку, офісних 
приміщень тощо. 

тематика журналу:
- найцікавіше з виставок – «відкриття сезону», «нові матеріали і технології»;
- реалізовані та заплановані проекти українських і закордонних дизайнерів, 

архітекторів;
- майстеркласи виконавцям і замовникам робіт з будівництва й облаштування житла 

та приміщень за цільовим призначенням;
- ідеї комфортного облаштування.
Лаконічно, цікаво, корисно!
цільова аудиторія: читачі, які знають ціну якісній роботі та креативній ідеї. вони 

закохані в життя, тому цінують комфорт і технології, що його забезпечують. вони впевнені 
у завтрашньому дні, їх статки дозволяють їм бути господарями власного життя і власної 
оселі.

розширює кількість контактів видання висока якість поліграфічного виконання.  цікавий 
і красивий журнал довго зберігають вдома чи в офісі – там, де його переглянуть ще не раз 
і не одна особа.

Друк – повноколірний, формат – а4, обсяг – 44 сторінки, наклад – 10 000 примірників. 
розповсюдження: через мережі продажу преси, мережі супермаркетів, на спеціалізованих 
виставкахфорумах та за передплатою.

УчАСНИКИ вИСТАвКИ

ДІМ ІДЕй
ЖУрнаЛ

Україна, 81130, ЛьвівСокільники
вул. Бічна Львівська, 9
Тел.: +38 098 2606505
e-mail: dimideya@gmail.com
web: http://www.dim-idea.com
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ДжУСТО
тов

вул. Кафедральна, 8 
м. Житомир, Україна, 10014
Тел.: +38 067 2385003
e-mail: justo.menu@gmail.com
https://justo.com.ua

тов «ДЖУсто» займається розробкою і впровадженням програмного забезпечення 
для автоматизації прийому замовлень в hoReCa.
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JUSto LLC develops and implements software for order automation at hoReCa.

JUSTO
LLC

8 Kafedralna Str., 
Zhytomyr, Ukraine, 10014
Phone: +38 067 2385003
e-mail: justo.menu@gmail.com
https://justo.com.ua
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ДИвОСвІТ
тЗов

вул. Зелена, 147,  
м. Львів, 79014, Україна
Тел.: +38 067 4261405
 +38 097 7117412,
 +38 050 3172272
Тел./Факс: +38 032 2405104, 2419877, 
e-mail: o.dorosh@dyvosvit.biz; 
           bs@dyvosvit.biz
www.dyvosvit.biz
 
Поштова адреса – 79058 м.Львів,вул.Вербова, 39

тзов «Дивосвiт» здійснює комплексне забезпечення готелів, санаторіїв, баз відпочинку 
міні-косметикою, аксесуарами, одноразовими тапочками, рушниками, постільною білизною, 
побутовою та професійною хімією як українського, так і закордонного виробництва.

на готельному ринку компанія працює більше 15 років. За цей час ми виросли і набули 
безцінного досвіду, і, на сьогодні, товариство є лідером у своєму сегменті. За це ми вдячні 
нашим клієнтам.

Уже більше 6-х років ми є партнером німецької компанії ADA- іnternational (www.
ada-international.com) та здійснюємо регулярні поставки елітної готельної косметики в 
Україну.

Ми клієнтоорієнтована компанія. наші переваги:
- прямі поставки продукції з-за кордону від перевірених виробників;
- власна виробнича база;
- відмінні складські запаси для забезпечення безперебійних поставок;
- оперативна доставка продукції у будь-який регіон України;
- індивідуальний підхід до кожного клієнта.
тзов «Дивосвіт» пропонує зручні та сучасні кавові рішення для індустрії харчування 

поза домом. разом з відомими брендами nEStLE та bUonDi ми потурбуємося, щоб ваші 
гості мали змогу насолоджуватися улюбленими кавовими напоями.

Ми пропонуємо професійні кавові рішення, що включають:
- високу та стабільну якість усіх інгредієнтів;
- сертифіковані кавові автомати та наявність власного сервісного центру по ремонту 

кавового обладнання;
- великий вибір напоїв;
- наявність кваліфікованого персоналу, знання якого базуються на практичному 

досвіді;
- інноваційні продукти.
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DyVoSVit LLC supports hotels, health resorts and recreation centers with mini cosmetics, 
fancy goods, single-use accessories, single-use slippers, towels, bed linen, household cleaning 
products, and professional washing agents etc. of both Ukrainian and foreign production.

the company is at the hotel market for more than 15 years. During this time we have increased 
our facilities, received an invaluable experience, and currently the company is a leader in the 
business segment where it operates. We are grateful to our customers for this.

For more than 6 years we have been cooperating with a German company ADA- іnternational 
(www.ada-international.com) and have been providing the supply of exclusive cosmetics to the 
hotels of Ukraine.

We are a client-oriented company. our benefits are:
- we fulfill direct deliveries from the proven manufacturers from abroad;
- we have got our own production facilities;
- we have got a perfect stock reserve to secure a smoothly functioning schedule of 

supply;
- we secure effective delivery of goods to any region of Ukraine;
- we find an individual approach to each customer
DyVoSVit LLC offers convenient and modern coffee solutions for the home-based food 

industry. together with the renowned nEStLE and bUonDi brands, we make sure that your 
guests enjoy their favorite coffee.

We offer professional coffee solutions:
- high and stable quality of all ingredients;
- Certified coffee machines and the availability of our own coffee repair service center;
- a large selection of drinks;
- the availability of qualified staff whose knowledge is based on practical experience;
- innovative products.

DyVOSVIT
LtD

147, Zelena St., 
79014, Lviv, Ukraine
Phone: +38 067 4261405
 +38 097 7117412,
 +38 050 3172272 
Phone/Fax: +38 032 2405104,  2419877, 
e-mail: o.dorosh@dyvosvit.biz; 
            bs@dyvosvit.biz
www.dyvosvit.biz

Address – 39, Verbova str., 79058 Lviv, Ukraine, 
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компанія Прат «Дубенський завод гумово-технічних виробів» (yPgroup) засновано в 
1969 році. 

З моменту заснування і по сьогоднішній день підприємство посідає лідируючі позиції по 
виробництву гумових килимків, брудоочисних систем, гумових рукавів та інших виробів із 
гуми. наша продукція представлена у роздрібних та гртових торгових мережах в Україні, а 
також експортується закордон (Польща, німеччина, чехія, словаччина, Молдова, білорусь 
тощо)

оптимальне співвідношення критерію ціна/якість в нашій продукції дозволяє нам 
запропонувати клієнтам найбільш опимальні умови співпраці. Ми активно розвиваємо 
продуктову лінійку та слідкуємо за новинками, трендами індустрії.

оптимізоване виробництво та власні ноу-хау дають нам можливість пропонувати 
продукцію, яка коштує значно дешевше за китайські та індійські аналоги, при цьому 
повністю відповідають високим критеріям якості вітчизняних і європейських клієнтів.

Продукція сертифікована і має європейський сертифікат REACh Compliance.
осовні продукти компанії:
- гумові і текстильні придверні килимки
- Прифесійні брудоочисні киимки ZigZag (поліамідні килимки, що вбирають вологу)
- автомобільні килимки
- Покриття для спортивних залів та дитячих майданчиків
- Лежачі поліцейські
- гумові рукава (шланги)
- товари для прибирання (власний імпорт)
тощо.

ДУБЕНСьКИй ЗАвОД ГТв
Прат

вул. Млинівська, 69
м. Дубно, 35600, Рівненська обл.,
Тел./факс: +38 03656 41798, 43464
Представники компанії:
Гус Ярослав Васильович
Марців Тетяна Юрівна
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Житомирський обласний туристичний інформаційний центр (Жотіц) був створений у 
2018 році для промоції позитивного туристичного іміджу Житомирщини. 

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

в туристичному інформаційному центрі надають детальну інформацію про туристичну 
інфраструктуру, архітектурну та культурну спадщину, екскурсійні маршрути та можливості 
гарного дозвілля в Поліському краї.

УчАСНИКИ вИСТАвКИ

15

жИТОМИРСьКИй ОБЛАСНИй ТУРИСТИчНИй 
ІНФОРМАцІйНИй цЕНТР

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

25, Mala Berdychivska St.,
10014, Zhytomir, Ukraine
Phone: +38 0412 474420
e-mail: zhotiz@ukr.net
www.tic.zt.ua
www.facebook.com/zhtic
www.instagram.com/ticzt

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.
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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.

ЗАПОРІЗьКИй ОБЛАСНИй ТУРИСТИчНО-
ІНФОРМАцІйНИй цЕНТР

вул. Троїцька, 29
м. Запоріжжя, 69063, Україна
Тел.: +38 061 7643912, 7643476 
www.zotic.zp.ua
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компания Зонт оДесса & Зонт МаркиЗа представляет широкий ассортимент 
уличных зонтов тМ Zont StREEt и запасные части к ним, солнцезащитных навесов, 
маркиз, пергол, павильонов и беседок различной конструкции, организации летних 
площадок с комплектацией уличной мебели( деревянная, пластиковая, металлическая, 
искусственный ротанг). на рынке Украины с 2008 года.

 наша продукция выполнена из качественных сертифицированных материалов: 
тропические породы дерева проходят двойную обработку, пропитываются защитными 
составами. благодаря этому наши изделия очень прочны, не боятся дождя, солнца и 
перепадов температуры.

всегда в наличии качественные модели зонтов, накрывающие площадь от 2,5 до 36,0 
квадратных метров для любых объектов. большой складской запас и отлаженные схемы 
логистики позволяют оперативно выполнять заказы любого объема. 

ротанговая мебель тМ «Zont StREEt» имеет гарантию в сроком до одного года и 
обслуживается нашей компанией.

так же в нашем ассортименте представлены аксессуары и запчасти ко всему 
модельному ряду продукции тМ «Zont StREEt».

Мы обеспечиваем не только поставку зонтов, но и выполняем нанесение необходимых 
изображений на тканевую поверхность куполов и пошив из любой понравившейся ткани 
из нашего каталога по индивидуальным заказам.

ЗОНТ ОДЕСА

вул. Толбухіна, 135/2, ТЦ «Мегадім», 
м. Одеса, 65080, Україна
Тел.: +38 067 4837582
Тел./Факс: +38 095 1477513
e-mail: zont_odessa@ukr.net
www.zont.odessa.ua
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туристична компанія «ізмаїл-тур», працуюючи вже 8 років, надає широкий вибір 
туристичних послуг для груп, індівідуальних туристів та корпоративних клієнтів.

основні напрямки діяльності тов «ізмаїл-тур»:
- прийом та обслуговування туристів;
- надання послуг по туризму, готельних, культурно-видовищних, спортивно-оздоровчих, 

екскурсійних послуг;
- фірма організовує для своїх клієнтів туристичні поїздки по дельті Дунаю, відпочинок 

на березі Дунаю: одноденний тур, дводенний тур, рибальські  тури; 
- розміщення клієнтів в готелях, які мають у своєму розпорядженні всі необхідні умови 

для відпочинку і роботи;
- надання на прохання клієнта за мінімальні тарифи будь-яких екскурсій та розваг, 

забезпечення супроводжуючими і гідами;
- надання можливостей для проведення ділових зустрічей і наукових конференцій (в 

готелі існують конференцзали, розраховані на різну кількість ділянок, оснащені сучасною 
аудіовізуальною апаратурою).

- гнучка система взаєморозрахунків
Ми знаходимо індивідуальний підхід до кожного клієнта.

ІЗМАїЛ-ТУР
тов, тУристична коМПанія

УчАСНИКИ вИСТАвКИ
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Ukraine, 68600, Izmail, 2, Suvorov avenue
Тел.: +38 3048 4161545
 +38 3067 4448771
 +38 3050 1000168
e-mail: bessarabiahotel@gmail.com
http://bessarabiahotel.com
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ІНКЕРМАН УКРАїНА
тЗов

вул. Ю. Іллєнка, 12а, оф.7, 
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: +38 0800500711
e-mail: info@inkerman.ua
www.inkerman.ua
www.facebook.com/inkerman.ua

«інкерМан Україна» – один з найбільших в Україні виробників тихих та ігристих вин. 
виробництво високоякісних вин під брендом inKERMAn веде відлік з 1961 року. З моменту 
заснування компанія спеціалізувалась на виробництві вишуканих марочних вин. на 
рахунку майстрів-виноробів inKERMAn чисельні нагороди найпрестижніших міжнародних 
конкурсів і виставок. сьогодні «інкерМан Україна» по праву вважається однією з візитівок 
українського виноробства. в продуктовому портфелі компанії – сухі, напівсухі, напівсолодкі 
та десертні вина, у виробництві яких використаний відбірний виноград найкращих теруарів 
України (одещина, Миколаївщина, херсонщина).
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inKERMAn UKRAinE is one of the biggest Ukrainian winemaking companies producing 
both still and sparkling wines. the manufacturing of high quality wines under inKERMAn brand 
started in 1961. Since the foundation, the company has been focused on premium vintage wines. 
inKERMAn winemakers have proven track record of numerous awards of the most prestigious 
wine contests and exhibitions. nowadays LLC inKERMAn UKRAinE is rightfully considered 
as one of Ukrainian winemaking landmarks. 

Dry, semi-dry, semi-sweet and dessert wines produced from selected grapes of best Ukrainian 
vineyards (odessa, Mykolaiv, Kherson areas) are within company’s portfolio.

12A Y. Illienko Street, office 7,  
04050, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 0800500711
e-mail: info@inkerman.ua
www.inkerman.ua
www.facebook.com/inkerman.ua

INkERMAN UkRAINE
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«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).

КАМ’ЯНЕць-ПОДІЛьСьКИй вІДДІЛ ТУРИЗМУ 
МІСьКОї РАДИ
Тел.: +38 03849 50731
e-mail: umzt.kp@gmail.com

КАМ’ЯНЕць-ПОДІЛьСьКИй ДЕРжАвНИй 
ІСТОРИчНИй МУЗЕй-ЗАПОвІДНИК
Тел.: +38 03849 76014
e-mail: museum.kp@gmail.com

вІДКРИТА КАМ’ЯНЕць-ПОДІЛьСьКА АСОцІАцІЯ 
ГОТЕЛьєРІв І РЕСТОРАТОРІв 
Тел: +38 067 4421862
e-mail: mail@touristk-p.info 

www.kam-pod.gov.ua
http://muzeum.in.ua/
www.touristk-p.info
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kAMyANETS-PODILSkIy CITy COUNCIL 
DEPARTAMENT OF TOURISM
Phone: +38 03849 50731
e-mail: umzt.kp@gmail.com

kAMyANETS-PODILSkIy STATE hISTORICAL 
MUSEUM-RESERVE
Phone: +380 3849 76014
e-mail: museum.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
http://muzeum.in.ua/
www.touristk-p.info 

«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).
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КОМПАСС УКРАїНА
Прат

а/c 3122, м.Харків 61072   
Тел./факс: +38 057 7587830  
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA

До вашої уваги - бази даних, що дійсно працюють: 
- 15 фільтрів пошуку і відбору; 
- ваші критерії для виводу у файл Excel.
серед наших замовників: ск інго, ПУМб, ДерЖЗовнішінФорМ, тПП України, концерн 

хЛібПроМ, Посольства греції, туреччини, Польщі, індії.
все, що потрібне задля ефективного телемаркетингу, email-розсилань, телепродажів і 

онлайн-маркетингу! не сховище стандартних даних про контрагентів, а “жива” маркетингова 
інформація, яку ми самостійно і незалежно збіраємо і оновлюємо!

1. Україна: 345 000 підприємств. 
безкоштовна демо-версія: www.demo.kompass.ua   
2. країни снД: 2 500 000 компаній 
Детальніше: https://ua.kompass.com/m/easybusiness   
3. весь світ (60 країн): 12 млн. компаній 
Детальніше: https://ua.kompass.com/buy-company-list/   
ексклюзив!  
експортери і імпортери України: 13 000 компаній. 
безкоштовна демо-версія: www.demo.kompass.ua 
а також:
Email-розсилання в Україні й за кордон.
Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua 
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua
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Publishing of KoMPASS UKRAinE e-directory, listing 345 000 Ukrainian companies. Free 
demo – http://database.kompass.ua  

Search for potential business partners and suppliers in 60 countries worldwide.
business e-timeline – www.board.kompass.ua 
Ukrainian business e-newsline – www.news.kompass.ua 

УчАСНИКИ вИСТАвКИ

kOMPASS UkRAINE PRIVJSC

P.O.Box  3122
Kharkiv 61072  UKRAINE
Phone/fax: +38 057 7587830  
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA
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суми – місто обласного значення в північно-східній частині України, на слобожанщині, 
адміністративний центр сумської області. 

суми – це місто багатої архітектурної спадщини. оскільки «золотий час» міста припадає 
на середину 19 століття – тут і по нині сконцентрована велика кількість старовинних 
споруд, будівель, маєтків з садами, які зберегли у собі архітектуру тих часів. символ міста 
– альтанка, яка побудована без жодного цвяха, теж датується кінцем 19 ст. безліч цих 
об’єктів визнані «Пам’ятками архітектури» та охороняються державою.

суми – місто унікальних споруд. тут розміщено єдиний у світі православний храм, який 
оздоблений скульптурами! крім того годинник, який знаходиться на дзвіниці храму, був 
виготовлений у англії на тому ж заводі, що працював над механізмом всесвітньовідомого 
біг-бена.

не варто думати, що суми – місто, яке може похвалитись лише своїми пам’ятками 
архітектури. суми – це місто шалених вражень, нових відкриттів та яскравих заходів! У 
першій половині травня на одну ніч суми перетворюються на мистецький та культурний 
майданчик. У «ніч Музеїв» усі галереї та музеї міста відкриті для відвідувачів. саме цього 
дня відбуваються дивовижні перфоманси, оживають експонати і відкривається незвичайний 
світ музейної та галерейної справи.

також у сумах масштабно святкують День молоді та День незалежності, тут відбувається 
всеукраїнський фестиваль духових оркестрів «сурми України», Міжнародний фестиваль 
класичної музики «бахфест», театральний фестиваль «чеховфест».

Є у сумах і такий день, коли можна побачити місто абсолютно іншим. У «ніч Міста» від 
самого обіду і до ночі ви можете почути та побачити театральні перфоманси, інсталяції, 
взяти участь у мистецьких майстер-класах. саме в цей день місто перетворюється на 
територію мистецтва, яке розкриває інше, сакральне бачення міста.

на сайті «відвідайте суми» можна отримати більш детальну інформацію про привабливі 
туристичні об’єкти нашого міста, а також дізнатися про найактуальніші туристичні 
маршрути. 

суми – місто культурних подій, місто творчих людей, місто нових відкриттів!

КОМУНАЛьНА УСТАНОвА «АГЕНцІЯ ПРОМОцІї 
СУМИ» СУМСьКОї МІСьКОї РАДИ

вул. Соборна, 27
м. Суми,40030, Україна
Тел.: +38 0542 679839
e-mail: agencypromotion27@gmail.com
https://visit.sumy.ua/ 
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КОМУНАЛьНА УСТАНОвА  
«ТУРИСТИчНИй ІНФОРМАцІйНИй  
цЕНТР» чЕРНІГІвСьКОї МІСьКОї  
РАДИ
Місце, ЗвіДки ПочинаЄтЬся твоя  
ПоДороЖ МістоМ ЛегенД

вул. Шевченка, 9,
м. Чернігів, 14000, Україна
Tел.: +38 0462 675035
e-mail: chernihiv.tic@ukr.net
www.chernihiv.travel
www.facebook.com/chernihivtravel
Instagram: @chernihiv.travel.tic

комунальна установа «туристичний інформаційний центр» чернігівської міської ради 
була відкрита 18 жовтня 2018 року з метою промоції позитивного туристичного іміджу 
чернігова.

Ми допомагаємо туристам та містянам зорієнтуватися щодо найцікавіших локацій та 
подій у чернігові, надаємо безкоштовні інформаційні послуги, що стосуються широкого 
спектру місць розташування популярних пам’яток історії та культури, готелів та закладів 
харчування, дозвілля, транспорту, торговельних установ тощо.

чекаємо у нас всіх бажаючих: як окремих туристів, так і туристичні групи, представників 
туристичних агентств та всіх компаній, які працюють у сфері туризму та суміжних, для 
отримання інформації, консультацій та співпраці.
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the Municipal institution «tourist information Centre» Chernihiv City Council was opened 
the 18th of october 2018 to promote the positive tourist image of Chernihiv.

We help tourists and cities navigate around the most interesting locations and events in 
Chernihiv, provide free information services for a wide range of popular historical and cultural 
monuments, hotels and food establishment, leisure, transport, shopping centers, and more.

We are waiting for everyone: both individual tourists and tour groups, representatives of 
travel agencies and all companies working in the field of tourism and related, for information, 
consultation and cooperation.

ExhIbITORS
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MUNICIPAL INSTITUTION «TOURIST INFORMATION 
CENTRE» ChERNIhIV CITy COUNCIL
thE PLACE WhERE yoUR tRiP ARoUnD thE City oF 
LEGEnDS StARtS

9, Shevchenko Str.
Chernihiv, 14000, Ukraine
Phone: +38 0462 675035
e-mail: chernihiv.tic@ukr.net
www.chernihiv.travel
www.facebook.com/chernihivtravel
Instagram: @chernihiv.travel.tic
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Приватне підприємство «курорти Приазов’я» – гарантія якісного відпочинку та 
оздоровлення. Підприємство включає в себе такі об’єкти, як санаторій «арктика», санаторій 
«нафтохімік України» та дитячий оздоровчий комплекс «Факел», та пропонує якісне 
оздоровлення у місті бердянськ, – на березі теплого азовського моря. 

на сьогоднішній день діяльність підприємства спрямована на туристичний відпочинок 
та лікувально-профілактичне оздоровлення. високий рівень сервісу, гостинність і 
доброзичливість персоналу, природні ресурси. сучасні медичні комплекси Приватного 
підприємства «курорти Приазов’я» – сполучення комфортного відпочинку в мальовничому 
куточку природи – серці азову.

КУРОРТИ ПРИАЗОв’Я
Приватне ПіДПриЄМство

Мелітопольське Шосе, 84/1;
м. Бердянськ, 71100, Запорізька обл., Україна
Тел.: +38 06153 60612,
 +38 06153 60736
e-mail: kurort@berdyansk.biz
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ЛАйКАМОБАйЛ УКРАїНА

вул. Богдана Хмельницького 51, кім. 32,
м. Київ, 01030, Україна
Тел.: +38 091 6102626
e-mail: stella.komolafe@lycamobile.ua
www.lycamobile.ua
www.facebook.com/LycaMobileUA

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.
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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 carries out its activities 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.

LyCAMObILE UkARAINE

51, Bogdana Khmelnytskogo St., room 32,
01030, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 091 6102626
e-mail: stella.komolafe@lycamobile.ua
www.lycamobile.ua
www.facebook.com/LycaMobileUA
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ЛІСОвА ПІСНЯ
кУрортний готеЛЬ

вул. Сагайдачного, 14А
м. Трускавець, 82200, Україна
Tел.: +38 032 4771313
 +38 096 2662626
e-mail: booking@lp.tks.ua
www.lisova-pisnia.ua

«Лісова пісня» – новий сучасний готель в трускавці з розвинутою інфраструктурою для 
повноцінного сімейного відпочинку та оздоровлення.

більшість номерів курортного готелю «Лісова пісня» є апартаментами на 1-3 кімнати з 
кухнею, обладнаною електроплитою, міні-баром та необхідним набором посуду. номерний 
фонд готелю складається з номерів різних категорій типу «стандарт», «коннект», 
«однокімнатний апартамент», «Двокімнатний апартамент», «напівлюкс», «Люкс», які 
ідеально підходять для родинного відпочинку.

Медичний центр «AQUA MED» готельного комплексу оснащений найсучаснішим 
діагностичним, бальнеологічним, фізіотерапевтичним та косметологічним обладнанням. 
основними напрямами центру «AQUA MED» є: гастроентерологія, урологія, нефрологія, 
терапія, опорно-рухова система, бронхолегенева патологія, захворювання ендокринної 
системи, гінекологія.

сПа центр «AQUA SPA» готелю спрямований на оздоровлення і релаксацію всього 
організму. Для відновлення організму пропонується: басейн з водоспадом, контрастний 
басейн, фінська сауна, римська парна, релакс-кімната, зона відпочинку.

інфраструктура готелю включає: дитячу кімнату в приміщенні готелю, фітнес-центр, 
конференц-зал, дитячу ігрову площадку у дворику готелю, спортивну площадку, настільний 
теніс, настільний футбол, мотузковий парк, тюбінг, автостоянку, безкоштовний Wi-Fi.

У курортно-оздоровчому комплексі працює консьєрж-служба, є можливість трансферу, 
прокат велосипедів та спортивного інвентарю, замовлення екскурсій, катання на 
квадроциклах та джипінгу, польотів на повтряній кулі та аерошуті, кінної прогулянки 
на бричці та фотосесії. До території готелю прилягає лісопаркова зона, де ви можете 
прогулятися пішохідними теренкурами.

Унікальне розташування біля лісу, просторі та комфортні апартаменти, розвинута 
медична інфраструктура, а також спеціальні пропозиції для сімей з дітьми, справедливо 
свідчать, що готель «Лісова пісня» є найкращим вибором для родинного відпочинку та 
оздоровлення в трускавці.

все, що ми робимо – ми робимо з душею та любов’ю!
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«Lisova Pisnia» – is a new Resort hotel in truskavets with highly developed infrastructure 
for high-grade family holiday and health improvement.

Majority of Resort hotel «Lisova Pisnia» rooms are apartments with 1-3 rooms, a kitchen with 
a cooker, a refrigerator and a necessary crockery. the hotel complex consists of the rooms of 
different categories: «Standart», «one-room Apartment», «two-room Apartment», «Connect», 
«Junior suite», «Suite» that are perfect for family stay.

Medical center «AQUA MED» of the hotel complex is equipped with the most innovative 
diagnostic, balneological, physiotherapeutic and cosmetic equipment and highly qualified 
workers. Main directions of the medical centre «AQUA MED» are: gastroenterology, neurology, 
urinology, therapy, musculoskeletal system, bronchopulmonary pathology, endocrine system 
diseases, gynaecology.

SPA center «AQUA SPA» of the hotel is focused on the health improvement and relaxation. 
For body health improvement and relaxation we offer: finnish sauna, rome sauna, basin with 
waterfall, contrast basin, relax-room.

the hotel’s infrastructure includes: a children’s room in the hotel, a fitness center, a conference 
room, a children’s playground in the hotel, a sports ground, table tennis, table football, rope 
park, tubing, parking, Wi-Fi.

the hotel has a concierge-service, transfer service, bike rental and sports equipment, 
excursions, quad bike rides and jumping, balloon and aero shot rides, horseback riding and 
photoshoots. there is a forest-park zone with footpaths and recreation areas.

the unique location of the hotel near the forest, spacious and comfortable apartments, 
developed medical infrastructure, as well as special offers for families with children, rightly 
suggests that the Resort hotel «Lisova Pisnia» is the best choice for family holiday and health 
improvement in the truskavets.

Everything we do – we do with love and care!

LISOVA PISNIA
RESoRt hotEL

14А, Sahaidachnyi str., 
82200, Truskavets, Ukraine
Phone: +38 032 4771313
 +38 096 2662626
e-mail: booking@lp.tks.ua
www.lisova-pisnia.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, 2378073
e-mail: tur.dept@lpnu.ua
http://lp.edu.ua
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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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МАйТЕК
МіЖнароДне виробниче ПіДПриЄМство

вул. 600-річчя, 25,
м. Вінниця, 21027, Україна
Тел.: +38 067 4301824
Факс.:  +38 0432 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.
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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 finance, 
installing the software, and is a manufacturer of specialized equipment for its mission

MAITEk
intERnAtionAL PRoDUCtion CoMPAny

25, 600-littia St.,
21027, Vinnytsia, Ukraine
Phone: +38 067 4301824
Fax: +38 0432 464667
e-mail:vu@kb99.com
www.maitek.company
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комунікативна медіа-група D + має 25-річний досвід видання спеціалізованої та масової 
періодики. Пропонує свої послуги з просування брендів шляхом розміщення інформації в 
міжнародних двомовних журналах (російська та англійська мови) -

журналі DRinKS + і журналі CabaRe / ChiC, які беруть участь у міжнародних винних 
виставках, а також розповсюджуються за системою Print & Didgital з включенням в стратегію 
онлайн-порталу.

група проводить професійні івенти на внутрішньому ринку й на міжнародних виставках 
для дистриб’юторів, байєрів, винних фахівців і преси з усього світу!

МЕДІА-ГРУПА D+

вул. Саксаганського, 58, офіс.5, 
м. Київ, 01033, Україна
Тел./Факс: +38 044 2890103
e-mail: dimdi@ukr.net
www.drinks.ua
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МЕДОвИй СПАС
тов

вул. Дмитра Янченка 2а,
м. Бровари, Україна, 07401 
Тел.: +38 097 6837904
e-mail: office.honeyspas@gmail.com 
https://medovyispas.com

тов «Медовий спас» є виробником алкогольних напоїв на основі меду та натуральних 
соків прямого віджиму методом природного бродіння без додаткового спирту або цукру. 
напої продаються під брендом «сікера».
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Medovyi Spas LLC is a producer of natural alcoholic beverages based on honey and cold 
pressed juices. Product is made with the method of natural fermentation without additional 
alcohol or sugar. Products are sold under the сikera brand.

MEDOVyI SPAS
LLC

2a, Dmytra Yanchenka Str., 
Brovary, Ukraine, 07401
Phone: +38 097 6837904
e-mail: office.honeyspas@gmail.com
https://medovyispas.com



128 Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

УчАСНИКИ вИСТАвКИ

42

МЕЛЕДОМ ТРЕйДЕРС
тЗов

вул. Княжий Затон, 9 «А», оф.369
м. Київ, 02095, Україна
Тел.: +38 0 800 330234
 +38 044 3346954; 
 +38 099 0723288;
 +38 050 5884697
e-mail: info@nowasteukraine.com
www.nowasteukraine.com

інноваційне обладнання з прийому та переробки відходів
тов «Меледом трейдерс» впроваджує інноваційні компактні інтелектуальні рішення для 

переробки відходів, що сприяють зменшенню рівня забруднення довкілля та покращенню 
стану навколишнього середовища:

- FoodCycler™ – компактний побутовий пристрій для переробки харчових відходів 
на органічне добриво без запаху зі збереженням поживних речовин, який не потребує 
ферментів, бактерій та інших компонентів;

- EcoVim™ – промисловий пристрій для переробки харчових відходів на органічне 
добриво та біо-паливо;

- автомат для отримання та подрібнення пластикової тари об’ємом до 2х літрів.
впроваджуємо «зелені» технології з метою вирішення проблеми збільшення об’єму 

шкідливих викидів внаслідок накопичення і зберігання відходів на сміттєзвалища.
інвестування в «зелені» технології – це вклад у власне майбутнє!
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innovative equipment for receipt and recycling of wastes
«Meledom traders» LLC presents innovative compact intellectual decisions for wastes 

recycling helping to reduce nature contamination & enhance the environmental conditions:
- FoodCycler™ – household lightweight device for food waste recycling into the organic 

fertiliser and nutrient-rich soil amendment. odourless, no pellets, enzymes or additives 
needed;

- EcoVim™ – industrial device for for food waste recycling into the organic fertiliser and /or 
bio-fuel;

- Automatic device for receipt and recycling of plastic bottle up to 2’000 ml bottle.
We apply «green» technology for solving the increasing problem of methane emissions as 

a result of wastes storage at the dump sites/landfills.
investment into «green» technology is input into your own future!

MELEDOM TRADERS 
LiMitED LiAbiLity CoMPAny

9 «A», Kniazhyi Zaton Str., of. 369, 
02095, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 0 800 330234
 +38 044 3346954; 
 +38 099 0723288;
 +38 050 5884697
e-mail: info@nowasteukraine.com
www.nowasteukraine.com
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МИКОЛАївСьКА МІСьКА РАДА

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

Миколаїв розташований на унікальному півострові, місці злиття двох річок Південного 
бугу та інгулу. Місто-хранитель історії створення кораблів та суден із древніх часів і до 
сучасності. Миколаїв – місто водних видів спорту, яхтових регат, водних фестивалів. 
Унікальність Миколаєва забезпечують вихід в чорне море, найдовша берегова лінія в 
Україні – 137 км, давня цікава історія часів трої. 

Місто стрімко розвивається, перемагає та рухається вперед на повних вітрилах. 
Миколаїв – місто на хвилі. відпочивай на хвилі!
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Mykolaiv is located in the unique peninsula, the point of confluence of the two rivers of the 
Southern bug and ingul. the city-keeper of the history of the creation of ships and ships from 
ancient times to the present. Mykolaiv is a city of water sports, yachting regatta, water festivals. 
Mykolaiv’s uniqueness is ensured by access to the black Sea, the longest coastline in Ukraine 
– 137 km, a ancient interesting history the times of troy.

the city is rapidly evolving, conquering and moving forward on full sails. Mykolaiv is a city 
on the wave. Relax on the wave!

MykOLAIV CITy COUNCIL

st. Admiralska, 20,
Mykolaiv city, 54001
e-mail: mkrada.gov.ua
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МК ІЛЛюМІНЕйшН УА
тов

вул Куренівська 18, блок Б, офіс 418
Київ, 04073, Україна, 
Тел.: +38 067 8115115
 +38 044 3343082
e-mail: info@mk-illumination.com.ua
           am@mk-illumination.com.ua

компанія «MK iLLUMinAtion» є європейським лідером в сфері святкового освітлення 
та декорування приміщень. Здійснюємо розробку та впровадження унікальних дизайнів, 
і реалізуємо різноманітні проекти, такі як прикраса міст, оформлення торгових центрів, 
новорічне оформлення ресторанів і готелів, прикраса будівель і приватних будинків.
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MK iLLUMinAtion is the European leader in holiday lighting and interior decoration. 
We design and implement unique designs, and we carry out various projects such as city 
decoration, shopping malls, Christmas decorations for restaurants and hotels, buildings and 
private homes.

Mk ILLUMINATION UA

18, Kurenivska St., block B, office 418
04073, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 067 8115115
 +38 044 3343082
e-mail: info@mk-illumination.com.ua
            am@mk-illumination.com.ua
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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. 

історія цієї мальовничої території тягнеться ще з далеких часів. Зокрема, 1975 р., під час археологічних досліджень були 
знайдені докази, що на території міста існувало поселення ще в кінці кам’яного віку, близько 6-10 тисяч років тому. ймовірно, 
поселення входило до складу київської русі, а згодом – галицько-волинського князівства. Перша ж письмова згадка про Моршин 
зустрічається у судових записах від 1482 р. на той час це було маленьке селище, де місцеві жителі використовували джерела 
ропи для виварювання солі. однак цей промисел не виправдав себе – моршинська сіль надавала їжі гіркий присмак і відтак не 
могла конкурувати на соляному ринку. У 1875 р. місто оживає – через Моршин прокладається лінія залізниці стрий-станіслав, а 
через рік новим власником містечка стає боніфацій штіллер. Завдяки йому до Моршина приїжджають лікарі в. Пясецький та с. 
Дзіковський, які розпочинають організацію клімато- і водолікування за прикладом західних курортів. і вже у 1878 р. розпочинається 
перший лікувальний сезон та відкривається «Заклад для лікування грудних захворювань». Моршин відчиняє двері для усієї 
Європи, завдяки цілющим властивостям лікувальних факторів, популярність до курорту невпинно зростає. 

сьогодні Моршин здобув славу одного з найкращих гастроентерологічних курортів України. наявні запаси мінеральних 
вод розраховані більше, ніж на 200 років. Мінеральні води завдяки унікальному іонному складу, є незамінними при лікуванні 
захворювань печінки, жовчних шляхів, кишківника, шлунка, цукрового діабету, алергічних захворювань. вони нормалізують обмін 
речовин, зменшують рівень цукру в крові, підвищують окисні процеси, відбувається очищення організму та підвищується імунітет. 
Поряд з мінеральною водою «підземних аптек» використовують торф`яну грязь та озокерит. 

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). в Моршині розроблено та промарковано маршрути вулицями та околицями 
міста: маршрут № 5005 («Лісове озеро») протяжністю 3,037 км; маршрут № 5006 («Міський став») – 2,085 км; маршрут № 5007 
(«Зелений гай») – 3,061 км; маршрут № 5008 («Урочище «За Полянським») –3,051 км. Звичайно, місто Моршин відоме й своїми 
санаторіями. найбільшим підприємством курорту є Дочірнє підприємство «санаторій «Моршинкурорт» Приватного акціонерного 
товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», до складу якого входять 5 відділень 
санаторіїв («Перлина Прикарпаття, «світанок», «черемош», «Дністер», «Лаванда»), бальнеологічна лікарня з величезною кількістю 
найрізноманітніших процедурних кабінетів, лікувально-діагностичний центр, бювет мінеральних вод, в якому можна скуштувати 
мінеральну воду та придбати сувенірну продукцію на згадку про відпочинок. окрім цих санаторіїв, на території міста діють лікарня 
відновного лікування № 2 «центр реабілітації ветеранів оУн-УПа «говерла», Моршинська міська лікарня, ще 5 санаторіїв, 4 
пансіонати, 10 готелів та інші, які надають широкий спектр послуг: соляні кімнати, бані, сауни, косметологічні послуги, масажі. 
середня вартість перебування та лікування в санаторії (на 21 день) – 16,08 тис. грн. Місткість курорту становить 3,1 тис. місць 
(одночасно). Мережа закладів громадського харчування розрахована на 2,8 тис. посадкових місць (одночасно).

МОРшИНСьКА МІСьКА РАДА
віДДіЛ еконоМіки, кУрортУ та тУриЗМУ

вул. І.Франка,15, 
м. Моршин, Львівська обл., 82482, Україна
Тел.: +38 03260 60202
e-mail: morshin_rada@ukr.net
http://morshyn-rada.gov.ua/
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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: +38 05542 45722
е-mail: oleshki.sands@gmail.com.
веб-сайт: http://nppop.gov.ua
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ПЕРЛИНА КАРПАТ
баЗа віДПочинкУ

вул. Федотова коса, 194,  
Запорізька область, Україна
Тел.: +38 050 9903030
 +38 098 9903030
 +38 050 3741463
email: azovperlina@gmail.com
http://azov.co.ua

«ПерЛина карПат» – це база відпочинку з двохповерховим кафе на Федотовій косі 
азовського моря в кирилівці. це літній відпочинок, де море з надзвичайним кліматом! 
курортна зона – це піщаний пляж. Дрібний, теплий пісок містить величезну кількість 
біоактивних речовин, а морська вода виділяє в повітря йод і озон, що дуже корисно на 
легеневі захворювання 

база знаходиться на косі, шириною приблизно 300 метрів. З однієї сторони – море, 
а з іншої – лиман. Лікувально-мінеральні грязі Утлюцького лиману не поступаються 
славнозвісним грязям Мертвого моря. Мінеральні і органічні речовини позитивно впливають 
на стан шкіри 

Ми пропонуємо:
відпочинок в номерах з усіма зручностями 
Повноцінне харчування
Дитячі програми в кафе 
вечірній відпочинок в кафе (жива музика, шоу-програми, коктейльна карта)
Дитяча площадка 
Мангал на території бази для власного використання 
автомобільна парковка 
оренда шезлонгів 
колектив «Перлини карпат» 
бажає вам гарного відпочинку!
ДУшевно та По-УкраїнсЬки
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«PERLynA KARPAt» – is a recreation center with a two-storey cafe on the Fedotov Spit 
of the Azov Sea in Kirillovka. this is a summer vacation where the sea with an extraordinary 
climate! the resort area is a sandy beach. the fine, warm sand contains a large amount of 
bioactive substances, and seawater releases iodine and ozone into the air, which is very useful 
for lung diseases.

the base is located on the spit, a width of 300 meters. on one side is the sea and on the 
other is an estuary. the healing and mineral muds of the Utlyutsky estuary are not inferior to 
the famous muds of the Dead Sea. Minerals and organic matter have a positive effect on the 
skin

We offer:
Rest in rooms with all amenities 
Good nutrition
Children’s programs in the cafe
Evening rest in the cafe (live music, shows, cocktail card)
Playground 
barbecue on site for your own use 
Car parking 
Rent of sun beds 
team «Perlyna Karpat» 
wishes you a good holiday!

PERLyNA kARPAT
RECREAtion bASE

194, Fedotova Kosa Str.,
Zaporizhzhia region, Ukraine
Phone: +38 050 9903030 
 +38 098 9903030 
 +38 050 3741463
e-mail: azovperlina@gmail.com
http://azov.co.ua
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ПІДТРИМКА РОЗвИТКУ СИСТЕМИ ГЕОГРАФІчНИх 
ЗАЗНАчЕНь в УКРАїНІ
Проект Єс

Проект Єс «Підтримка розвитку системи географічних зазначень 
в Україні» допомагає Україні створити дієву систему географічних 
зазначень у відповідності до Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським союзом. Проект співпрацює з державними установами, 
виробниками, бізнес-асоціаціями, об’єднаннями споживачів, 
туроператорами та всіма іншими зацікавленими сторонами з 
бажанням вдосконалити систему географічних зазначень в Україні.

команда проекту працює над:
• удосконаленням законодавства України, що регулює сферу 

географічних зазначень, та його узгодження з нормами Єс
• підвищенням кваліфікації державних службовців, що працюють 

з географічними зазначеннями
• наданням консультацій щодо ребрендингу товарів, які 

використовують географічні назви Єс
• сприянням реєстрації українських географічних зазначень 

(зокрема вина, спиртних напоїв, сирів та меду)
• розвитком винного/гастрономічного туризму в регіонах, де 

зареєстровані географічні зазначення
ключові партнери проекту: 
• Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (Мерт), 

що відповідає за реалізацію державної політики у сфері захисту 
інтелектуальної власності (ів)

• Міністерство аграрної політики та продовольства України (МаПП), 
що відповідає за розвиток сільських територій та систему контролю 
якості сільськогосподарської продукції.

ТОВ «ПТК Шабо»
Контакти: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н., с. Шабо, вул. Швейцарська, 10
e-mail: office@shabo.ua, www.shabo.ua
Тел.: +38 048 7340790

СОК “Горіх Причорномор’я”
Контакти: Одеська обл., Бєляївський р-н, с. Троїцьке
e-mail: nuts@nbsc.com.ua, www.nbsc.com.ua
Тел.: +38 067 9656534

Центр етнографічного, сільського зеленого туризму та сімейного відпочинку  
«Фрумушика-Нова»
Одеська обл., Тарутинський р-н., 6,5 км від сіл Старосельє та Весела Долина 
e-mail: frumushika@ukr.net, www.frumushika.com
тел.: +38 048) 7091676, +38 067 5194262  (Viber/WhatsApp) 

УчАСНИКИ вИСТАвКИ
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Крафтова сімейна виноробня «V.Petrov»
Одеська обл., Татарбунарський р-н., с. Струмок, вул. Сонячна, 25
e-mail: petrovvp@ukr.net, https://vporganicwine.com
Тел.: +38 067 6933090

Туристичний оператор та локація «Вілкове-тур»
Одеська область м.Вілкове, вул.Погранична 7
e-mail: vilkovotour1990@gmail.com
Тел.: +38 067 9816569, +38 095 9374829

Туристичний оператор та локація “Вилкове-Пелікан-тур”
Контакти: м. Вилкове, вул. Б. Хмельницького, 54.
www.pelican-danube-tour.com.ua
Тел.: +38 067 4835207, +38 099 1071557

Козина ферма “Бринзарня” та еко-готель “Куба далеко”
Одеська обл., Кілійський р-н, с. Приморське
e-mail: ilarion@brynzarnya.com, www.brynzarnya.com
Тел.: +38 066 7310850, +38 050 3910678

М’ясні делікатеси «Балканські ястія»
Контакти: Одеська область, м. Болград, вул. Східна, 81
e-mail: Balkanski_yastiya@yahoo.com
Тел.: +38 048 4642829, +38 063 9776206
 
ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ»
Одеська область, Болградський район, с.Оксамитне, вул. Нова, 16
e-mail: 024640585@ukr.net
Тел.: +38 048 7183842 

Сімейна виноробня “«Колоніст»
Контакти: Одеська область, Болградський р-н, с.Криничне, вул. Болградська, 4
e-mail: office@kolonist.com.ua, www.kolonist.com.ua

Крафтовий сир «Щедра околиця»
Одеська область, Болградський р-н, с. Табаки, вул. Болградська, 87
e-mail: schedraokolicya@ukr.net
Тел: +38 067 721 0707

Винний льох «Винарія»
Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Покровська, 51-53
https://vinaria-wine-cellar.business.site
Тел:  +38 073 0537671, +38 067 7147200
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ПРИвАТБАНК
коМерційний банк

вул. Набережна Перемоги, 50, 
м. Дніпро, 49094, Україна
Тел.: +38 056 7161511
e-mail: help@pb.ua
www.privatbank.com.ua

Приватбанк зареєстровано нбУ в «книзі реєстрації банків» під № 92 від 19 березня 
1992 року. Ліцензія нбУ № 22 від 05.10.2011 р.

Юридична адреса: вул. грушевського, 1д, м. київ 01001, Україна
адреса для кореспонденції: вул. набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна
телефон 3700 безкоштовно з мобільних у межах України
телефон 38 (056) 716 11 31 для дзвінків із-за кордону 
www.privatbank.ua
Заснований у 1992 році, комерційний банк Приватбанк є лідером банківського ринку 

країни.
Приватбанк пропонує комплексні рішення для hoReCa.
серед них: приймання оплати картками і без карток з наданням супутньої технології 

еквайрингу, пільгове кредитування з відкриттям рахунку в банку, а також інші найнеобхідніші 
рішення оперативних і стратегічних завдань для успішного розвитку бізнесу сфери 
гостинності.
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Privatbank has been registered by the nbU in the Register of banks under no. 92 on March 
19, 1992. nbU license no. 22 dated october 5, 2011

Legal address: 1d hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
Address for correspondence: 30, naberezhna Peremogy str., Dnipro, 49094, Ukraine
Phone: 3700 Free for mobile calls within Ukraine
Phone: 38 (056) 716 11 31 Phone number for calls from abroad 
www.privatbank.ua
Founded in 1992, Privatbank is a leader in the country’s financial market.
Privatbank offers a comprehensive solution for hoReCa.
these include secure card and non-card payments with existing associated acquiring 

technologies, preferential lending with business start-ups at the bank, as well as other latest 
operational and strategic solutions for the successful development of the hotel business.

PRIVATbANk

50, Naberegna peremogy str.,
49094,  Dnipro, Ukraine
Phone: +38 056 7161511
e-mail: help@pb.ua
www.privatbank.com.ua
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ПРІМО
ПП

пров. Прохорівський, 4, 
м. Одеса, Україна, 65000
Тел.: +38 048 7707608
e-mail: primo.new@gmail.com
www.primotec.com.ua

ПП «Прімо» здійснює торгівлю товарами для готелів іноземного виробництва (туреччина, 
швейцарія, великобританія, італія та інші) без посередників. основними товарами є 
електронні замки, мінібари, сейфи та інші.
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PE «Primo» sells goods for hotels of foreign production (turkey, Switzerland, Great britain, 
italy and others) without intermediaries. the main products are electronic locks, minibars, safes 
and more.

PRIMO
PE

4, Prohorovskiy Side Str., 
65000, Odessa, Ukraine,
Phone:  +38 048 7707608
e-mail: primo.new@gmail.com
www.primotec.com.ua
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ПРОМПЛАСТ
тов

вул. Цементна, 8, 
м. Харків, Україна, 61020
Тел.: +38 057 7528952
e-mail: promplastkh@gmail.com
www.promplast.prom.ua

тов «Промпласт» компанія заснована у 2002 році. Є виробником універсальних 
модульних покриттів основним призначенням яких є захист будь-яких приміщень від 
бруду.
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«Promplast» LLC was founded in 2002. it is a manufacturer of versatile modular coatings 
whose main purpose is to protect any room from dirt

PROMPLAST 
LLC

8 Cement str.,
Kharkiv, Ukraine, 61020
Phone: +38 057 7528952
e-mail: promplastkh@gmail.com
www.promplast.prom.ua
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РАйСьКИй КУТОчОК
Дитячий оЗДоровчий коМПЛекс

вул. Малигіна, 6
м. Бердянськ, Запорізька обл., 71123, Україна
Tел.: +38 050 6876068
e-mail: ray.ugolok@ukr.net
https://rayugolok.zp.ua

готельний комплекс «райський куточок» запрошує всіх провести незабутній літній 
відпочинок в бердянську, в самому центрі бердянської коси, на березі азовського моря. 

комплекс містить в собі чотири корпуси з комфортабельними номерами від економ 
класів до номерів класу люкс.З номерів відкривається яскравий вигляд на затокуазовського 
моря та зелену паркову зону комплексу. Унікальність нашого комплексу в тому, що він з 
трьох сторін омивається найтеплішим і ласкавим в світі морем.

інфраструктура комплексу досить велика – кожен знайде собі заняття до душі. До ваших 
послуг пляжі і паркова зона, зоопарк прямо на території комплексу. Для дітей передбачені 
зручні ігрові майданчики. Можна як оздоровитися і поправити здоров’я в SPA-центрі, 
сауні або спортзалі, так і провести дозвілля в більярдній, пікнік-зоні або за ловлею риби. 
величезною перевагою стане наявність окремої будівлі ресторану та цілодобова охорона 
на території і парковка.
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hotel complex «Paradise Corner» invites everyone to spend an unforgettable summer 
vacation in berdyansk, in the heart of the berdyansk spit, on the bank of the Azov Sea.

the complex includes four buildings with comfortable rooms from economy class to luxury 
rooms. Rooms have a bright view of the bay of the Azov Sea and the green parkland complex. 
the uniqueness of our complex is that it is washed on three sides by the warmest sea in the 
world.

the infrastructure of the complex is great –everyone find something interesting for you. 
it offers beaches and a park area, a zoo right on site. there are comfortable playgrounds for 
children. you can improve your health in SPA-center, gym or sauna and leisure in the billiard 
room, a picnic area, or fishing.A huge advantage will be the availability of a separate restaurant 
building and 24-hour security on site and parking.

PARADISE CORNER
hotEL CoMPLEx

6, Maligina str.,
71123,  Berdyansk, Zaporizhzka region, Ukraine
Phone: +38 095 0605444
e-mail: ray.ugolok@ukr.net
https://rayugolok.zp.ua
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СЕЗОНИ
ЖУрнаЛ

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

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

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

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

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

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

SEASONS
MAGAZinE

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



150 Львів • Галицькі Експозиції • 2019 • Galician Exposition • Lvіv

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 з підігрівом
- 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.: +38 067 3942482;
 +38  096 8897815
e-mail: Park-hotel_Teremky@ukr.net
www.teremky.com.ua

УчАСНИКИ вИСТАвКИ
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ТРЕйДвЕСТ ЛТД
тов

вул. Борщагівськая 154-А
м. Київ, Україна, 03056
Тел.: +38 093 4937556
Факс: +38 044 2216341
e-mail: info@prolaundry.com.ua
http://prolaundry.com.ua/

тов «трейДвест ЛтД» – офіційний постачальник заводів-виробників прального і 
прасувального устаткування з Європи, сша та кореї, є представником багатьох світових 
брендів, в т. ч. тМ «LG». багато років займає лідерські позиції в рейтингу даної галузі.

компанія є членом профільних асоціацій та об’єднань. «трейДвест ЛтД» має досвід 
поставки, проектування і запуск об’єктів «під ключ». основними товарами є пральні машини, 
сушильні машини, прасувальні катки, дошки, праски з парогенераторами та інші.
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tRADEWESt LtD is the official supplier of washing and ironing eqiupment from Europe, 
USA and Korea, and is a representative of many global brands, including LG. our company is 
one of the leaders in the ranking of the industry for many years.

the company is a member of hotel and laundry associations. tRADEWESt LtD are making 
delivery, designing and launching objects. the main products are washing machines, dryer 
machines, ironers, boards, tables ets.

TRADEwEST TLD LLC

154-А, Borshagovskaya str.,
03056, Kiev, Ukraine,
Phone: +38 093 4937556
Факс: +38 044 2216341
e-mail: info@prolaundry.com.ua
http://prolaundry.com.ua/
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ТУРАЛ
тУристична коМПанiя

вул. Драгоман, 33,
м. Варна, 9000, Болгарiя 
Тел.: +359 52 605978 
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!
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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.

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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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: +38 044 4941297, 4941298
e-mail: info@mw.com.ua
www.mw.com.ua
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УПРАвЛІННЯ ЕКОНОМІКИ  
вИКОНКОМУ КРИвОРІЗьКОї  
МІСьКОї РАДИ

пл. Молодіжна, 1, Кривий Ріг, 50101, Україна
Тел.: +38 0564 747332, 748475
Факс: +38 0564 921372
e-mail: u.economy@kr.gov.ua
http://kr.gov.ua

кривий ріг – унікальне місто на мапі світу, де пульсує індустріальне серце України. це 
унікальний край і таким його зробили природа та люди, які створили грандіозні рукотворні 
об’єкти (домни, кар’єри, шахти, відвали). Зараз світ перебуває на етапі переходу від епохи 
індустріалізації до ери інформації. кривий ріг також трансформується з промислового 
міста в центр промислового туризму України.
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Kryvy Rih is a unique city on the map of the world, where the industrial heart of Ukraine 
thrives. it is a unique region which was created both by nature and by people who created 
spectacular objects (blast furnaces, quarries, mines, heaps). nowadays the world is in the time 
of transformation from industrial age to era of information. Kryvyi Rih is also being transformed 
from industrial city to the center of industrial tourism in Ukraine.

ECONOMIC DEPARTMENT OF ExECUTIVE 
COMMITTEE OF kRyVyI RIh CITy COUNCIL

1, Molodizhna Sq., 
50101, Kryvy Rih, Ukraine
Phone: +38 0564 747332, 748475
Fax: +38 0564 921372
e-mail: u.economy@kr.gov.ua 
http://kr.gov.ua
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УПРАвЛІННЯ ЕКОНОМІчНОГО  
ТА ІНТЕГРАцІйНОГО РОЗвИТКУ  
вИКОНАвчОГО КОМІТЕТУ  
ІвАНО-ФРАНКІвСьКОї МІСьКОї РАДИ

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

Місто івано-Франківськ є туристичною столицею Прикарпаття та є одним із найцікавіших 
в історичному та культурному плані міст Західної України. архітектурно-культурна спадщина 
міста демонструє давні європейські традиції та дає розвинутись сучасним урбаністичним 
концепціям. це місто комфорту і контрастів, муралів і давніх будівель, місто новобудов і 
неймовірно красивих вуличок, місто затишку і чудової природи. найбільшими туристичними 
принадами міста є історичні об’єкти, такі 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 автентична мережа ресторанів та кафе 
міста. Міська влада приділяє багато уваги розвитку туристичного напрямку. До послуг 
відвідувачів міста туристично-інвестиційний центр у приміщенні міської ратуші. в центрі 
туристи можуть отримати інформаційну довідку, буклети, карти, аудіо гіди кількома мовами, 
з якими можна здійснити екскурсію містом. 

Для комфорту туристів у місті доступні мобільні додатки для смартфонів і планшетів 
«івано-Франківськ для туристів», «відвідай івано-Франківськ» та створено новий 
туристичний маршрут «Місто зірка». offline app дозволяє самостійно ознайомитись з 
історією міста, прокладати маршрути, містить фото пам’яток та аудіо гіди, важливі номери 
телефонів, заклади розміщення та харчування, культурні центри, лікарні, банки тощо. 

Щотижня у місті відбуваються якісь цікаві події, фестивалі, мистецькі акції, які відвідує 
понад 350 тисяч мешканців та гостей міста. найвідоміші з яких різдвяний фестиваль «коляда 
на Майзлях», «свято ковалів», ярмарки-фестивалі «Меди Прикарпаття», «винограду та 
вина», «свято хліба та сиру», ремісничий ярмарок «Прикарпатський вернісаж».
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the city of ivano-Frankivsk is the tourist capital of Carpathian region and is among the most 
fascinating Western Ukrainian cities in historical and cultural terms. the architectural and cultural 
heritage of the city demonstrates ancient European traditions and gives rise to the modern urban 
concepts. it is a city of comfort and contrasts, murals and ancient buildings, a city of contemporary 
projects and incredibly beautiful streets, a city of comfort and magnificent nature.

the biggest tourist attractions of historic importance are: 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, ski resorts and other appealing tourist destinations in the region. this is facilitated 
by the good road conditions, well-developed hotel infrastructure, modern and diverse network of 
restaurants and cafes. the city government pays great attention to the development of tourism. 
For visitors’ services there is the tourist and investment Center in the premises of City hall. At 
the Center they can get information, brochures, maps, and audio guides in several languages, 
which can assist during the city walking tour. 

For the convenience of tourists there are available mobile applications for smartphones and 
tablets, among them «ivano-Frankivsk for tourists», «Visit ivano-Frankivsk» and recently created 
tourist route «Star City». the offline app lets you explore the city’s history, get directions, includes 
photos of cultural monuments, audio guides, important phone numbers, accommodation and 
food facilities, cultural centers, hospitals, banks and more. 

Every week, the town hosts some interesting events, festivals, art occasions that are 
attended by over 350,000 residents and guests of the city. the most popular among them are 
the Christmas festival «Kolyada on Mayzli», «blacksmiths Festival», fairs-festivals «honey 
of the Carpathian region», «Grapes and wine», «bread and cheese Festival», and craft fair 
«Precarpathian Vernissage».

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: +38 0342 552065, 551842
Fax: +38 0342 552065
e-mail: uzzt@mvk.if.ua
www.mvk.if.ua
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УПРАвЛІННЯ КУЛьТУРИ І ТУРИЗМУ ДОНЕцьКОї 
ОБЛАСНОї ДЕРжАвНОї АДМІНІСТРАцІї

вул. Ювілейна 24,
Краматорськ, 84301, Україна
Тел.: +38 095 7295343; 
 +38 068 2169848
e-mail: kul.d@dn.gov.ua;  
             tur-doumck@ukr.net 
www.kultura.dn.gov.ua

КОНТАКТНА ОСОБА: 
Лубенець Ігор Анатолійович, 
тел. +38 099 6575019, 
e-mail: vkdd.ukit@gmail.com

Лимаренко Валентина Миколаївна,
тел.: +38 066 0894206
e-mail: tur-doumck@ukr.net

основними завданнями управління є реалізація державної політики у сфері туризму і 
курортів, створення умов для розвитку внутрішнього та іноземного туризму, туристичної 
і курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для 
залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів туристичної 
інфраструктури; здійснення координації діяльності підприємств, установ та організацій у 
сфері туризму і курортів, що перебувають у сфері управління держадміністрації.
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the main tasks of management are realization of the state policy in the sphere of tourism 
and resorts, creation of conditions for development of domestic and foreign tourism, tourist and 
resort-recreation industry, conducting of excursion activity, as well as for attracting investments 
in construction of new and reconstruction of existing objects of tourist infrastructure; coordinating 
the activities of enterprises, institutions and organizations in

tourism and resorts in the sphere of administration.

DONETSk REGIONAL STATE ADMINISTRATION
DEPARTMENT OF CULTURE & TOURISM
DONETSk REGIONAL EDUCATIONAL  
& METhODICAL CENTRE OF CULTURE

24, Uvileina str., 
84301, Kramatorsk, Ukraine
Phone: +38 095 7295343;
 +38 068 2169848
e-mail: kul.d@dn.gov.ua$
tur-doumck@ukr.net
www.kultura.dn.gov.ua

CONTACT PERSON:
LUBENETS IHOR, 
Phone: +38 099 6575019, 
e-mail: vkdd.ukit@gmail.com

LYMARENKO VALENTUNA?
Phone: +38 066 0894206
e-mail: tur-doumck@ukr.net
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УПРАвЛІННЯ КУЛьТУРИ  
І ТУРИЗМУ РІвНЕНСьКОї  
ОБЛАСНОї ДЕРжАвНОї  
АДМІНІСТРАцІї

Майдан Просвіти,1,
м. Рівне, Україна, 33028
Тел.: +38 0362 695479
Факс: +38 0362 695479

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!
корисні контакти:
сайт «рівненщина туристична»: rivne.travel
Fb сторінка «рівненщина туристична»: www.facebook.com/pg/rivne.travel
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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!
Useful links:
tourist website: rivne.travel
Fb page: www.facebook.com/pg/rivne.travel
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CULTURE AND TOURISM DEPARTMENT  
OF RIVNE REGIONAL STATE ADMINISTRATION

1, Prosvity square. 
33028, Rivne, Ukraine,
Phone: +38 0362 695479
Fax: +38 0362 695479
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УПРАвЛІННЯ КУЛьТУРИ  
хЕРСОНСьКОї МІСьКОї РАДИ

Україна, 73000, м. Херсон
вул. Гімназична (Червоностудентська), 7
тел.: +38 0552 264793; 225662

чому важливо відвідати славетне місто херсон?
тому, що це:
- місто легенд, чудес, яскравих емоцій та незабутніх вражень;
- історичне місто, яке створено на землях скіфів, сарматів і аланів, слов’ян і козаків 

італійськими архітекторами та військовими інженерами, американськими полководцями і 
французькими банкірами, грецькими купцями і шведськими підприємцями;

- місто, в якому каналів більше ніж доріг: дев’ятнадцять річок, сотні озер, єрики, протоки 
і нескінченні зарості очерету, верби, вільхи, калини…, більшість з яких залишилися дикими, 
живими, не займаними людиною.
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Why is it important to visit the glorious city of Kherson?
because it is the city of legends, wonders, bright emotions, and unforgettable experience; 

it is a historical city founded on the lands of the Scythians, Sarmatians and Alans, Slavs and 
Cossacks by italian architects and military engineers, American warlords, and French bankers, 
Greek merchants, Swedish entrepreneurs.

it is the place where there are more channels than roads: nineteen rivers, hundreds of lakes, 
shallow channels, ducts, and endless brushwood of reed, willows, alder trees, arrow wood most 
of which remained wild and pristine, left unscathed.

ExhIbITORS

96

DEPARTMENT OF CULTURE OF khERSON CITy 
COUNCIL

Ukraine, 73000, Kherson
st. High School (Chervostudentskaya), 7
Phone: +38 0552 264793; 225662
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УПРАвЛІННЯ МІжНАРОДНОГО 
СПІвРОБІТНИцТвА, євРОІНТЕГРАцІї,  
ТУРИЗМУ ТА ІНвЕСТИцІй  
ІвАНО-ФРАНКІвСьКОї ОБЛАСНОї  
ДЕРжАвНОї АДМІНІСТРАцІї
вул. Грушевського, 21
м. Івано-Франківськ, Україна, 76004
Тел.: +38 0342 552042, 552223, 551925
Факс: +38 0342 552042
e-mail: ums@if.gov.ua
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 гірськолижний, культурно-пізнавальний, велосипедний, водний, 
екологічний, сільський, гастрономічний та лікувально-оздоровчий/медичний.

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 та ін.

туристичні та екскурсійні послуги надають більше 200 туристичних операторів і агентів, 500 
туристично-рекреаційних закладів, близько 800 сільських садиб. в області налічується 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:
- відпочинкова зона «Дністровський каньйон»;
- вузькоколійка «карпатський трамвай»;
- центр спадщини вигодської вузькоколійки;
- гошівський монастир;
- природний комплекс «скелі Довбуша»;
- національний заповідник «Давній галич»;
- Манявський водоспад та скит;
- музеї Писанки та народного мистецтва гуцульщини і Покуття ім. й. кобринського;
- карпатський національний природний парк;
- 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».
корисні контакти:
Музеї області: www.museum.if.ua. 
сторінка «туристичне Прикарпаття»: www.facebook.com/tourism.if.ua.
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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 areas with healing mineral springs, 
rich historical and cultural heritage are promoting the development of different types of tourism, such as: 
skiing, cultural, cycling, water, ecological, rural, gastronomic and medical.

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, Vyhoda etc.

tourist and excursion services are provided by more than 200 operators and travel agents, 500 tourist 
and recreational facilities, over 800 rural households. 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 named after y. Kobrynskiy;
- halytskii national park;
- Astronomically-meteorological observatory on Pip ivan (2028 m);
- botanic reserve of national importance «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.

DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL 
COOPERATION, EUROPEAN INTEGRATION, 
TOURISM AND INVESTMENT OF IVANO-FRANkIVSk 
REGIONAL STATE ADMINISTRATION

21 Hrushevsky str. 
Ivano-Frankivsk, Ukraine, 76004
Phone: +38 0342 552042, 552223, 551925
Fax: +38 0342 552042
e-mail: ums@if.gov.ua
www.gov.if.ua
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Управління забезпечує розвиток туристично-рекреаційної сфери Миколаївської області, 
популяризацію її рекреаційно-туристичних територій та комплексів, об’єктів історико-
культурної спадщини та природно-заповідного фонду. в рамках державно-приватного 
партнерства сприяє підтримці підприємницької діяльності в сфері туризму та створенню 
сприятливого інвестиційного клімату в області.

УПРАвЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
МИКОЛАївСьКОї ОБЛАСНОї  
ДЕРжАвНОї АДМІНІСТРАцІї

вул. Адміральська, 20
м. Миколаїв, 54001, Україна
тел.: +38 0512 372332;
 +38 096 8350328
e-mail: tourism@mk.gov.ua
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УПРАвЛІННЯ ТУРИЗМУ  
ДЕПАРТАМЕНТУ РОЗвИТКУ  
ЛьвІвСьКОї МІСьКОї РАДИ

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

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

DEVELOPMENT DEPARTMENT LVIV CITy COUNCIL

1, Rynok Sq.,
Lviv 79006, Ukraine
Phone/fax: +38 032 2975753
e-mail: tourism@lvivcity.gov.ua
Website: www.lviv.travel
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УПРАвЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОцІї МІСТА 
ЛУцьКОї МІСьКОї РАДИ

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

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

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

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

візитівкою міста 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.
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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

TOURISM AND CITy PROMOTION DEPARTMENT  
OF LUTSk CITy COUNCIL

21, Bogdana Khmelnytskogo St. 
Lutsk, Ukraine, 43025
Phone: +38 0332) 777924
Phone/fax: +38 0332 777956
e-mail: lutsktourism@gmail.com
www.lutskrada.gov.ua
www.visitlutsk.com
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ФЕєРІЯ МАНДРІв

Хрестовий пров., 8/9, 
Київ, 01010, Україна
Тел.  +38 044 5010182, 
 +38 0 800 604439
Факс: +38 044 5017987
e-mail: info@feeria.ua
www.feeria.ua

туроператор «Феєрія» – один з лідерів туристичного бізнесу на ринку України з 18-річним 
досвідом роботи. компанія має власну мережу агенцій «Феєрія Мандрів» по всій Україні. 
автор концепції екскурсійних турів «найвигідніша Європа». групові авіатури з перельотом 
в вартості за ціною автобусних. Єкзотика-групові та індивідуальні тури , MiCE. Подорожі 
в будь-яку точку світу. Єдина компанія в Україні, яка має власний телевізійний проект 
«Феєрія Мандрів», «я біжу#iRUn»
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travel Company «Feeria Mandriv» is one of the leading companies of tourism business 
in Ukraine with 18 years experience. it has its own network of agencies «Feeria Mandriv» all 
over Ukraine. the author of concept of excursional tours «the most profitable Europe». Group 
tours which include the price of flight but less expensive than tours by bus. Exotic group and 
individual tours, MiCE . travels all over the world. the only company in Ukraine which has its 
own tV project «Feeria Mandriv», «#iRUn».

FEERIA MANDRIV

8/9, Khrestoviy Lane, 
Kyiv, 01010, Ukraine
Phone: +38 044 5010182,
 +38 0 800 604439
Fax: +38 044 5017987
e-mail: info@feeria.ua
www.feeria.ua
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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.:  +38 057 7053550, 7800201, 7574513
Факс: +38 057 7574513
e-mail: tic_kh@ukr.net
www.omctur.kh.ua

«шарівський палац і прославлена рєпіним чугуївщина, «співочі тераси» і унікальні 
сфагнові болота національного 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).
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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).

khARkIV TOURISTIC
KhARKiV REGionAL StAtE ADMiniStRAtion
KhARKiV REGionAL CoUnCiL, DEPARtMEnt oF сULtURE 
AnD toURiSM
REGionAL MUniCiPAL inStitUtion «KhARкiV 
oRGAniZAtionAL-MEthoDiCAL CEntRE oF toURiSM»
Derzhprom building, entry 4, floor 1, Svobody Square,
61022, Kharkiv, Ukraine
Phone: +38 057 7053550, 7800201, 7574513
Fax:  +38 057 7574513
e-mail: tic_kh@ukr.net
http://www.omctur.kh.ua
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хЕРСОНСьКА ОБЛАСНА  
ДЕРжАвНА АДМІНІСТРАцІЯ

пл.Свободи, 1
м.Херсон, Україна, 73003
тел.: +38 055 2495550
 +38 066 7240424
e-mail: tourism.ks@ukr.net
www.khoda.gov.ua
www.visitkherson.gov.ua  

основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації державної політики 
в регіоні в області: туризму і курортів. також сприяє раціональному використанню та 
охороні природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів і прилеглих до них 
районах санітарної охорони. Забезпечує розробку та реалізацію заходів щодо розвитку 
вітчизняного та зарубіжного туризму, туристичного курорту і рекреаційної інфраструктури. 
бере участь в організації національних і міжнародних виставок, ярмарків, методичних і 
наукових семінарів, конференцій та інших заходів у сфері туризму і курортів. бере участь 
в представництві херсонщини в міжнародних туристичних організаціях та міжнародних 
заходах в області туризму.
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the main task of the Department is to ensure the implementation of state policy in the 
region in the area: tourism and Resorts. it promotes the rational use and protection of natural 
medicinal resources, natural resorts areas and adjacent districts of sanitary protection. Provides 
design and implementation of measures for the development of domestic and foreign tourism, 
tourist resort and recreational infrastructure. Participates in the organization of national and 
international exhibitions, fairs, methodical and scientific seminars, conferences and other events 
in the sphere of tourism and resorts. Participates in representing the country to international 
tourism organizations and international events on tourism

khERSON REGIONAL STATE ADMINISTRATION 

Svobody square, 1
Kherson, Ukraine, 73003
Phone: +38 055 2495550
 +38 066 7240424
e-mail: tourism.ks@ukr.net
www.khoda.gov.ua
www.visitkherson.gov.ua
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хОРЕКА ПРОФІ
ПП

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

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

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

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

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

hORECA PROFI
Pс

lane Radishcheva 3, of. 114
Kyiv, 03124, Ukraine
Phone: +38 095 0444172
 +38 050 9189577
 +38 044 3550684
у-mail: ecogrill@horecaprofi.com
www.horecaprofi.com
https://ecogrill.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
смт. Вигода, Долинський р-н,  
Івано Франківська обл., 77552, Україна
тел.: +38 066 3366435 
 +38 096 9927544
e-mail : info@carpathian-heritage-railways.com
www.vyhoda.com.ua
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Департамент розвитку
Підпорядкованість: структурний підрозділ чернівецької міської ради, підпорядкований 

виконавчому комітету міської ради 
адреса: 58000, м. чернівці, вул.о.кобилянської, 3
 телефон: 57-08-78
емейл: tourism@rada.cv.ua

Директор департаменту: гавриш віталій ярославович

чЕРНІвЕцьКА МІСьКА РАДА

Центральна площа, 1, 
м. Чернівці, 58000, Україна
Тел.: +38 0372 905330, 525924,
 +38 050 3746757
e-mail: tourism@rada.cv.ua; 
           Ivannamariiamelnyk@gmail.com
www.chernivtsy.eu
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чЕРНІГІвСьКА ОБЛАСНА ДЕРжАвНА 
АДМІНІСТРАцІЯ

вул. Шевченка, 7, 
м. Чернігів, 14020, Україна
Тел.: +38 0462 174071, 175071
e-mail: post@regadm.cn.ua
www.regadm.cn.ua

Місто, де переплітаються епохи та події… Місто, де на диво вдало поєднуються історичні 
величні пам’ятки архітектури та сучасні модернові будинки. Місто, де живе містика і скарб 
івана Мазепи, красуня Мотря кочубей, привид тарасій, мешканець антонієвих печер та 
ще багато сакрального. 

історія і сучасність – образ незрівнянного велетня – чернігова. 
Місто, що розвивається, трансформується, поповнюється подіями!
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шЕМ
ПП

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

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

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

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

ShEM
PE

10 Konyushynna Str., 
Lviv, Ukraine, 79040
Phone: +38 068 2325607
e-mail: : shem10@ukr.net 
www.shem.lvivmarket.net
www.shemline.com
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щАСЛИвцЕвСьКА СІЛьСьКА РАДА

вул. Миру, 26,
с. Щасливцеве, 75580
Генічеський район, Херсонська область
e-mail: shchaslyvtseverada@gmail.com

Щасливцевська сільська рада розташована на унікальній піщаній косі арабатська 
стрілка, яка є найдовшою у Європі. Забезпечує утвердження позитивного імиджу та 
популяризацію регіону як морського та бальнеологічного курорту на території України і за 
її межами. співпрацює з туроператорами у напрямку створення туристичних маршрутів 
на арабатську стрілку та з інвесторами по створенню бальнеологічної, розважальної, 
курортної інфраструктури. Унікальність арабатської стрілки забезпечують тепле азовське 
море, цілюще озеро сиваш та його солі, термальні джерела, поєднання морського та 
степового клімату та давня цікава історія.
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Schaslyvtseve village council is located on the unique sandy spit Arabatska Strilka, which is 
the longest in Europe. it ensures positive image and popularization of the region as a sea and 
balneological resort on the territory of Ukraine and abroad. Cooperates with tour operators in 
the direction of creating tourist routes on the Arabatska Strilka and with investors to create a 
spa, entertainment, resort infrastructure. the uniqueness of the Arabatska Strilka provides the 
warm Sea of Azov, the healing lake Syvash and its salts, the thermal springs, the combination 
of sea and steppe climate, an ancient interesting history.

ShChASTLyVTSEVSkA VILLAGE COUNCIL

26, Myru str., 
Shchaslytseve village, 75580
of Henichesky district of Kherson region
e-mail: shchaslyvtseverada@gmail.com
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в СПЕцІАЛІЗОвАНІй ПРЕСІ:
- Журнал «сезони» ....................................................................................(м. київ, Україна)
- Журнал «Український туризм» ...............................................................(м. київ, Україна)
- газета «Українська туристична газета» .................................................(м. київ, Україна)
- Журнал «Путешественник» ....................................................................(м. київ, Україна)
- Журнал «кабаре» ...................................................................................(м. київ, Україна)
- Журнал «Дрінкс +» ..................................................................................(м. київ, Україна)
- Журнал «академия гостеприимства» ....................................................(м. київ, Україна)
- Журнал «Food-ua» ...................................................................................(м. київ, Україна)
- Журнал «оборудование для торговки, кафе,  
 баров, ресторанов, сферы услуг» ..........................................................(м. київ, Україна)
- Журнал «аспекти будівництва»............................................................(м. Львів, Україна)
- Журнал «Дім ідей» ................................................................................(м. Львів, Україна)

А ТАКОж в НАСТУПНИх вИДАННЯх:
- газета «афіша Прикарпаття» ........................................... (м. івано-Франківськ, Україна)
- газета «від і до» ...............................................................................(м. чернівці, Україна)
- газета «газета в дорогу» ......................................................................(м. Львів, Україна)
- газета «Закарпатські оголошення» .................................................(м. Ужгород, Україна)
- газета «Львівська пошта» .....................................................................(м. Львів, Україна)
- газета «неділя» ................................................................................(м. Ужгород, Україна)
- газета «Пресс бирЖа» ...................................................(м. Дніпропетровськ, Україна)

ПІДТРИМКА в ІНТЕРНЕТІ:
http://www.lvivpost.net/
https://www.ria.com
http://infomisto.com/
https://www.032.ua/
http://news.kompass.ua/
http://www.citylife.net.ua/
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https://moemisto.ua/lviv
http://lviv.travel/
https://afisha.lviv.ua/
http://dyvys.info
http://list.in.ua
https://citycard.travel/
http://www.lvivconvention.com.ua/
https://agroc.com.ua/
https://profbook.com.ua/
http://afisha.guru.ua
https://worldexpo.pro/country/
https://exposale.net/
https://www.tradefairdates.com
https://afisha.vash.ua/
https://10times.com/
https://2event.com
https://allevents.in
https://ua.all.biz/
https://www.tradekey.com/
http://pbgazeta.com/
http://mydim.ua/
https://escapemgz.com/
http://elturistico.com/
http://lasoon.com.ua/
http://vlasnasprava.ua/
http://www.horeca-ukraine.com/
http://www.rest-hotel.kiev.ua/
http://www.worldfood.com.ua
https://horeca.today/
http://all-for-hotels.info/
https://hotels24.ua/
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РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ

https://reservehall.com
http://franchise.ua
https://posteat.ua
https://www.karpaty.info/ua/
http://novosti-turbiznesa.info/
http://spa.net.ua/
https://atur.com.ua/
http://mastertura.com.ua/
https://vokrugsveta.ua/
http://www.prostoturist.com.ua/
http://turprofi.com.ua/
http://ruraltourism.com.ua/
http://www.karpaty.net.ua/
http://www.magazine-rest.in.ua/ua/
http://htexpo.com.ua/
https://ua.igotoworld.com/
https://experttur.com/
http://zruchno.travel/
http://www.doroga.ua/
http://otiumportal.com/
http://www.world-tourism-exhibitions.com/
http://bizera.com.ua/
https://kabare.org.ua
http://www.drinks.ua/
http://hotel-rest.com.ua/
https://www.food.com.ua/
http://dim-idea.com/
http://www.seasons.in.ua/
http://mw.com.ua/
http://www.utg.net.ua/
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РЕКЛАМА НА РАДІО:
-     радіо «Дуже»
-     радіо «Львівська хвиля»

ТЕЛЕвІЗІйНА РЕКЛАМА:
- «5-ий канал»

ЗОвНІшНЯ РЕКЛАМА:
- 7 установок в центральній частині міста

цей катаЛог ПротягоМ рокУ 
 бУДе ДостУПниМ на WEb-сторінці 

Прат «гаЛ-ексПо»® в МереЖі іntERnEt
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компоновка і верстка каталогу — Прат «гал-ексПо»®

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

 всі авторські права належать ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

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

 відповідальність за вірогідність інформації в каталозі несуть фірми-експоненти.

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