
 
 

1. Організаційний Комітет: склад, повноваження, обов’язки, контактні дані  

1.1. Для організації й презентації українських учасників туристичної сфери на Національній експозиції «Україна туристична», діє 5-ти членний Оргкомітет з 

повноваженнями:  

№ 
Прізвище та ім'я, 

громадська посада 
Перелік обов’язків / компетенція Контакти та примітки 

1. Доценко Наталія - 

соціально-інтеграційний 

працівник «Центру по 

інтеграції іноземців» при 

Благодійній організації м. 
Градец Кралове та Голова 

регіонального товариства 

Українців у Східній Чехії  

Вирішення питань та організація: 
- сприяння у взаєминах з активістами та громадськими організаціями українців, які 

проживають та діють в Чеській Республіці; 

- сприяння у пошуку, перемовинах та організації заходів культурної складової на 

експозиції в ході роботи Виставок; 
- господарського та матеріально-технічного забезпечення потреб українських учасників 

художньої самодіяльності; 

- сприяння у питаннях транспорту, трансферт, розселення, вирішення побутових умов 

проживання для українських учасників художньої самодіяльності з Чеської Республіки та 

України (при потребі); 

- формування культурної складової ділової Програми національної експозиції «Україна 

туристична»; 

- взаємодії від імені Оргкомітету з службами Виставкому у культурно-фольклорній сфері. 

+420-606042305 (GSM),  

+420-492604946 

E-mail: Nataliya.D@seznam.cz 

E-mail: nataliya.dotsenko@hk.caritas.cz 

 
https://www.facebook.com/nataliya.dotse

nko.1?fref=ts  

 

член Оргкомітету,  

представник української громади м. 

Градец Кралове 

2. Ключівський Юрій -  

голова громадської 

організації «Наш Рід» та 

керівник Інформаційно-

аналітичної служби 
«Європейсько-Східний 

діалог» (IASEED) 

Питання організації, взаємодії, координації та контролю: 

- з Виставкомом Виставок; 

- з Посольством України та Консульством у Брно в Чеській Республіці та органами влади й 

управління України; 

- з потенційними учасниками (туристичного ринку) з України та Чеської Республіки; 
- пошук та переговори з потенційних учасниками української експозиції Виставки; 

- з питань забезпечення візової підтримки учасникам - представникам туристичного ринку 

України;  

- рекламно-інформаційна робота серед ЗМІ України та Чеської Республіки, включаючи - 

мережу Інтернет;  

- реєстрація в соціальній мережі Facebook - робочої сторінки Оргкомітету та Прес-служби 

+420-775288966 (CZ),  

+380-954545540 (UA) 

E-mail: iaseedua@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/iaseed 
 

член Оргкомітету,  

представник української громади м. 

Млада Болеслав 
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Оргкомітету; 

- висвітлення роботи Оргкомітету в ЗМІ та взаємини з останніми;  

- організація роботи Прес-служби Оргкомітету, в т.ч. й роботу в мережі Інтернет.  

3. Литвинюк Ольга - викладач 

відділення україністики 

Філософського факультету, 

університету імені Масарика 

в Брно  

 

 

Питання організації роботи національної експозиції (павільйону) та організація 

волонтерського сприяння такій, включаючи: 

- пошук, підготовка та організація роботи волонтерів (активістів) на теренах національної 

експозиції та в ході зустрічей-презентацій на Виставках; 

- пошук, перемовини та організація заходів культурної складової на експозиції та 

Виставках; 

- формування та дотримання Програми роботи на експозиції та на зустрічах-презентаціях;    
- збереження матеріальних цінностей на експозиції та на зустрічах-презентаціях;    

- організація порядку та безпеки учасників та гостей національної експозиції на період 

проведення Виставок; 

- організація оформлення експозиції та зустрічей-презентацій; 

- запис бажаючих та організація екскурсій для таких (по виставці та по м. Брно). 

+420-608508212 (CZ) 

E-mail: olga.lytv@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/olga.lytv 

 

член Оргкомітету,  

представник української громади м. 
Брно 

4. Пранничук Богдан - Голова 

громадської організації 

«Закарпатський обласний 

центр розвитку сільського 

туризму» (ЗОЦРСТ) 

Вирішення питань координації та організація: 
- контактів з поміж українських учасників туристичної сфери; 

- учасників туристичної сфери України, які виявили бажання прийняти участь у роботі 

Виставок, шляхом отримання Заявки (у довільній формі) та даних про таких, з метою 

внесення їх до Каталогу Виставок; 

- прийому інформаційно-рекламних матеріалів (від заочних учасників туристичної сфери) 

на Виставки; 
- транспорту та трансферту: Ужгород (Україна) - Брно (Чеська Республіка), для учасників 

туристичної сфери з України (при потребі); 

- Прес-служби Оргкомітету (Україна). 

+380-504320254 (UA) 

E-mail: pranbog@ukr.net 

 

https://www.facebook.com/profile.php?i

d=100000719204924&fref=ts 

 

член Оргкомітету,  
представник української громади м. 

Ужгород 

 

1.2. Оргкомітет починає діяти, мінімум за 60 (шістдесят) днів до початку роботи Виставок та завершує свою роботу з останнім, підсумковим засіданням Оргкомітету, 

відповідно до пунктів Протоколу № 1 організаційного засідання ініціативної групи, від 17.10.2015 р.  

1.3. Діяльність Оргкомітету та його Прес-служби завершується через 14 днів, після завершення роботи Виставок (навіть при непроведенні підсумкового засідання 

Оргкомітету). 

1.4. Взаємодія між членами Оргкомітету та його Прес-служби може здійснюватись й за допомогою електронних носіїв, з подальшим оформленням таких рішень письмово. 

1.5. Члени Оргкомітету та Прес-служби - діють на добровільних засадах, в позаурочний (неробочий) час, без грошової винагороди та компенсацій.  

1.6. За результатами діяльності Оргкомітету, члени останнього можуть: 

1.6.1. Прийняти та затвердити Звіт про роботу Оргкомітету. 

1.6.2. Такий звіт може/можуть підготувати любий/любі член/члени Оргкомітету.  
1.6.3. Незатверджений Звіт Оргкомітету - не може бути підставою: неприпинення діяльності Оргкомітету. 

1.7. Місцеперебування штаб-квартир Оргкомітету та його Прес-служби є в таких містах: Млада Болеслав та Брно (Чеська Республіка), а також в місті Ужгород (Україна). 

1.8. Усі персональні та приватні дані, включаючи - контактні, які наведено у таблиці «Організаційний Комітет: склад, повноваження, обов’язки, контактні дані» є, 

виключно для службового користування та не підлягають розголошенню третім особам.   

 

olga.lytv@gmail.com
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ 

«УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА» НА МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВКАХ:  

ТУРИСТИЧНОГО РУХУ - GO ТА ТУРИСТИЧНИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ В РЕГІОНАХ - REGIONTOUR 
======================================================================================== 

 

Ужгород - Прага - Брно                                                                                              17.10.2015 р.   

 

ПРОТОКОЛ № 1  

організаційного засідання ініціативної групи 

 

Присутні: 

в Ужгороді: Каралкіна Наталія, Ключівський Юрій, Пранничук Богдан 

в Празі: Крат Анатолій 

в Брно: Колесник Олег, Литвинюк Ольга, Пархоменко Ігор  

Обрали:  

Ключівського Юрія - головуючим засідання, Каралкіну Наталію - секретарем засідання 

 

Порядок денний: 

1. Про 26-у Міжнародну виставку туристичного руху GO та 25-у Міжнародну виставку 

туристичних можливостей в регіонах REGIONTOUR. 

2. Про доцільність участі українських представників туристичної сфери у роботі виставок GO 

та REGIONTOUR. 

3. Про створення Організаційного Комітету української, національної експозиції. 

4. Про створення Прес-служби Організаційного Комітету. 

5. Про повноваження, розподіл обов'язків між членами Організаційного Комітету і Прес-

служби. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1.1. Усну інформацію Ключівського Ю. про 26-у Міжнародну виставку туристичного руху GO 

та 25-у Міжнародну виставку туристичних можливостей в регіонах REGIONTOUR (в 

подальшому - виставки GO і REGIONTOUR), які відбудуться 14-17 січня 2016 року, у 

виставковому комплексі Veletrhy Brno a.s., Výstavíště 405/1, 603 00, м. Брно (Чеська Республіка) 

- прийняти до відома. 

1.2. Погодитись з пропозиціями Ключівського Ю. щодо дій та кроків, які вже здійснено та - 

доцільно здійснити (в подальшому), з метою долучити українських учасників туристичного 

ринку до виставок GO та REGIONTOUR. 

1.3. Перекладені Ключівським Ю. інформаційні матеріали та підготовлені Умови участі у 

виставках GO та REGIONTOUR, а також Кошторис витрат (для українських учасників), які 

були вже частково розіслані потенційним учасникам з України - схвалити (додаються). 

2.1. Визнати за вкрай необхідною та актуальною для українських учасників туристичного 

ринку, участь у роботі виставок GO та REGIONTOUR. 

2.2. Конкретні дії по інформуванню органів влади та управління України, які вже здійснено: 

Ключівським Ю. та Пранничуком Б., в частині підготовки й діяльності українських учасників 

туристичного ринку до роботи у виставках GO та REGIONTOUR - схвалити. 

2.3. Інформаційно-пропагандистські заходи з метою презентації GO та REGIONTOUR та 

Виставкового комплексу Veletrhy Brno a.s., на «Тур'євроцентр Закарпаття 2015» - схвалити.  

2.4. Реєстрацію та замовлення виставкової площі, з метою - формування національної 

української експозиції на виставках GO та REGIONTOUR (для потреб українських учасників 

туристичного ринку) - схвалити та доручити її провести одному із членів Оргкомітету. 

2.5. З робочою назвою національної української експозиції «Україна туристична», на виставках 

GO та REGIONTOUR, запропонованою Ключівським Ю., погодитись.  

3.1. Визнати за доцільне та створити Організаційний Комітет української, національної 

експозиції (в подальшому - Оргкомітет), з метою підготовки та організації учасників 

українського туристичного руху у роботі виставок GO та REGIONTOUR.  



3.2. Оргкомітет сформувати у складі 5 (п'яти) членів.  

3.3. Склад Оргкомітету затвердити у такому персональному складі: 

3.3.1. Ключівський Юрій - керівник інформаційно-аналітичної служби «Європейсько-Східний 

діалог» (IASEED) та Голова громадської організації «Наш Рід».  

3.3.2. Колесник Олег - активіст громадської організації «Українська ініціатива Південної 

Моравії» (м. Брно, Чеська Республіка). 

3.3.3. Литвинюк Ольга - викладач відділення україністики Філософського факультету, 

Університету імені Масарика в Брно (м. Брно, Чеська Республіка). 

3.3.4. Пархоменко Ігор - Голова громадської організації «Українська Спілки Брно».  

3.3.5. Пранничук Богдан - Голова громадської організації «Закарпатський обласний центр 

розвитку сільського туризму» (ЗОЦРСТ). 

3.4. Встановити, що крім очної форми зібрань Оргкомітету, юридичну силу й повноваження 

мають рішення, які приймаються між членами Оргкомітету шляхом опитування, в тому числі й 

в електронному вигляді (включно, зі схваленням протокольних рішень Оргкомітету).  

3.5. Визначити місцеперебування штаб-квартир Оргкомітету та її Прес-служби в містах: Млада 

Болеслав та Брно (Чеська Республіка), а також в місті Ужгород (Україна).  

3.6. Встановити, що термін дії Оргкомітету та повноваження його членів завершується його 

підсумковим засіданням, на якому підводяться підсумки та може затверджуватись Звіт щодо 

учасників українського туристичного руху у роботі виставок GO та REGIONTOUR.  

3.7. Доручити Ключівському Ю. - проінформувати (листом, шляхом електронної розсилки) 

громадськість - про створення Оргкомітету та його мету і завдання.  

4.1. З метою оперативного та повного висвітлення ходу підготовки й організації учасників 

українського туристичного руху в роботі виставок GO і REGIONTOUR й діяльності 

Оргкомітету, визнати за доцільне та створити - Прес-службу Оргкомітету у складі 3 (трьох) 

членів. 

4.2. Керівником Прес-служби Оргкомітету обрати - Ключівського Юрія та доручити йому 

підготувати Положення про Прес-службу і подати на затвердження Оргкомітету.  

4.3. Членами Прес-служби Оргкомітету призначити: 

4.3.1. Каралкіну Наталію - журналіста і публіциста, редактора видання ProZak.info та 

кореспондента газети «РІО» (регіон діяльності - Закарпаття, Україна).  

4.3.2. Крат Анатолія - письменника, журналіста, перекладача та члена благодійної організації 

«Українська Європейська Перспектива» (регіон діяльності - Чеська Республіка).  

4.4. Встановити, що формою повідомлень та інформування громадськості про учасників 

українського туристичного руху в роботі виставок GO та REGIONTOUR та діяльність 

Оргкомітету є - Прес-реліз Оргкомітету. 

4.5. Прес-реліз Оргкомітету - єдиний офіційний документ Оргкомітету, який готує, редагує та 

видає - Прес-служба Оргкомітету. 

4.6. Доручити Ключівському Ю. - проінформувати (листом, шляхом електронної розсилки) 

громадськість - про створення Прес-служби Оргкомітету та її мету і завдання. 

5.1. Визнати за доцільне визначити повноваження та розподілити обов'язки між членами 

Оргкомітету виставок GO та REGIONTOUR.  

5.2. Доручити Ключівському Ю.:  

5.3.1. Підготувати Положення про Оргкомітет, повноваження та розподіл обов'язків між його 

членами та подати його на затвердження Оргкомітету.  

5.3.2. Ведення переговорів із представниками Виставкового комплексу Veletrhy Brno a.s. про 

умови оренди та інші питання участі українських учасників туристичного руху в роботі 

виставок GO та REGIONTOUR. 

5.3.3. Проінформувати (листом, шляхом електронної розсилки) громадськість - про діяльність 

Оргкомітету та українських учасників туристичного руху щодо їх участі у виставках GO та 

REGIONTOUR.  

 

Головуючий засідання _________________ (Ключівський Ю.) 

Секретар засідання ____________________ (Каралкіна Н.)  

 

 

 



 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ 

«УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА» НА МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВКАХ:  

ТУРИСТИЧНОГО РУХУ - GO ТА ТУРИСТИЧНИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ В РЕГІОНАХ - REGIONTOUR 
======================================================================================== 

 

Ужгород - Прага - Брно                                                                                                 23.10.2015 р.   

 

ПРОТОКОЛ № 2  

засідання Організаційного Комітету національної експозиції «Україна туристична» 

 

Присутні: 

в Ужгороді: Каралкіна Наталія, Ключівський Юрій, Пранничук Богдан 

в Празі: Крат Анатолій 

в Брно: Колесник Олег, Литвинюк Ольга, Пархоменко Ігор  

Обрали:  

Пархоменко Ігоря - головуючим засідання, Литвинюк Ольгу - секретарем засідання 

 

Порядок денний: 

1. Про поточну роботу Організаційного Комітету.  

2. Про формування Програми та загальні даних по організаторах та учасниках виставок. 

3. Про реєстрацію події - національна експозиція «Україна туристична».  

4. Про вартість участі та терміни подачі Заявок для роботі на національній експозиції «Україна 

туристична».  

5. Про підготовку та розсилку повідомлень Організаційного Комітету та його Прес-служби.  

 

ВИРІШИЛИ:  

1.1. Усну інфомацію Ключівського Ю., про поточну роботу Організаційного Комітету (далі - 

Оргкомітет) національної експозиції «Україна туристична» - прийняти до відома.  

1.2.1. Намір та спроби виготовлення єдиного логотипу Оргкомітету національної експозиції 

«Україна туристична», з боку Ключівського Ю. - схвалити.  

1.2.2. Доручити Ключівському Ю., в разі виготовлення єдиного логотипу - повідомити про це 

членів Оргкомітету та переслати їм останній.   

1.3. Переписку та переговори з потенційними учасниками національної експозиції «Україна 

туристична», яку веде Ключівський Ю. - підтримати.    

1.4. Зобов'язати усіх членів Оргкомітету - якнайактивніше долучатись до сприяння й роботі на 

національній експозиції «Україна туристична». 

1.5. Встановити, що інформації членів Оргкомітету про поточні справ останніх - є 

обов'язковими на кожному зібранні Оргкомітету, а найважливіші з них - підлягають 

оприлюдненню. 

 

2.1. Визнати за доцільне, почати формувати «Програму та загальні дані по організаторах та 

учасниках туристичного ринку України, які приймають участь у роботі 26-ї Міжнародної 

виставки туристичного руху GO і 25-ї Міжнародної виставки туристичних можливостей в 

регіонах REGIONTOUR, що відбудуться 14-17.1.2016 року, за адресою: 603 00, Výstavíště 405/1, 

Veletrhy Brno a.s., м. Брно, Чеська Республіка (GPS 49°11'18.08"N;16°35'8.26"E)» (далі - 

Програма, додається). 

2.2. Запропоновані, Ключівським Ю.: склад, повноваження, обов’язки, контактні дані, для 

членів Організаційного Комітету, вказаних у розділі 1. Програми - прийняти до відома та 

затвердити.  

2.3. Зобов'язати усіх членів Оргкомітету - долучатись до формування розділів та окремих 

пунктів Програми національної експозиції «Україна туристична», виходячи із запропонованих 

та схвалених обов'язків кожного. 

2.4. Визначити Ключівського Ю. - координатором та відповідальним за інформування й 

розсилку членам Оргкомітету та його Прес-службі - змін та доповнень до Програми.  

 



3.1. Реєстрацію події у соціальній мережі Facebook, під назвою: «Національна експозиція - 

Україна туристична» (https://www.facebook.com/events/1642919442647760/), яка була здійснена 

Ключівським Ю., членом Оргкомітету - схвалити. 

3.2. Зобов'язати усіх членів Оргкомітету - долучитись до розповсюдження цієї події, шляхом 

поширення інформації у цій та інших соціальних мережах Інтернету, про національну 

експозицію «Україна туристична».   

3.3. Відповідальними за повне та оперативне розміщення інформації про поточну діяльність 

Оргкомітету національної експозиції «Україна туристична» - визначити членів Прес-служби.  

 

4.1. Встановити таку вартість участі у виставках (в залежності від форми):  

4.1.1. Очна складає 2 990 грн., із розрахунку на одного учасника - юридичну особу (включаючи 

реєстрацію та безкоштовний вхід для однієї особи на усі дні роботи виставок). 

4.1.2. Заочна - 1 990 грн., із розрахунку 10 кг (брутто) рекламно-інформаційних матеріалів 

(банери, плакати, флеєра, CD-носії тощо) та іншої, в тому числі й сувенірної продукції. 

4.1.3. Для відвідувачів (туристів) - за фактично понесеними витратами.  

4.2. При цьому, під п. 4.1.1. розуміється вартість - за одну юридичну/фізичну особу із 

розрахунку на 1 м2 виставкової площі, без визначення її у натуральному вимірі (тобто фізично) 

в павільйоні. 

4.3. Встановити, що вказані суми (вартості участі у виставках) будуть оплачуватись у гривнях 

на території України, шляхом переказу на банківський рахунок (чи платіжну картку 

уповноваженої особи) з отриманням підтвердження (за бажанням платника: юридичної чи 

фізичної особи).  

4.4. Погодитись із пропозицією: у крайніх випадках приймати платежі (готівкою) від учасників 

виставок з України, безпосередньо - в перший день роботи виставки (у національній валюті 

місця проведення виставок), з наданням підтвердження (юридичній чи фізичній особам).  

4.5. При цьому, у вартість участі у виставках не входять: візові збори, дорога, бронювання 

житла та проживання, харчування, а також ймовірні екскурсії: у Відень, до Праги, у Дрезден 

тощо. 

4.6. Встановити, що робота волонтерів, поточні переклади на національній експозиції та 

послуги екскурсовода по м. Брно, для учасників виставок з України - безкоштовні. 

4.7. Термін подачі Заявок для участі у виставках та відвідання (у якості туристів): 

4.7.1. Очна і заочна форми, з метою - бути внесеними до Каталогу виставок, кінцевий термін 

прийняття Заявки - 15 листопада 2015 року. 

4.7.2. Очна і заочна форми, без внесення до Каталогу виставок, кінцевий термін прийняття 

Заявки - 31 грудня 2015 року. 

4.7.3. Для відвідувачів виставок (в якості туристів), в разі потреби виготовлення візи - до 30 

листопада 2015 року.  

 

5.1. Підготовку та текст першого Прес-релізу (від 20.10.2015) про - створення Організаційного 

Комітету Національної експозиції - «Україна туристична» та її Прес-служби - схвалити. 

5.2. Текст підготовленого Повідомлення про вартість участі та терміни подачі Заявок для роботі 

на національній експозиції «Україна туристична» - схвалити (додається).  

5.3. Доручити Прес-службі Оргкомітету, в строк до 27.10.2015 року - розповсюдити текст 

Повідомлення (пункт 5.2.), відповідно до «Розсилки листів та повідомлень щодо виставок-

ярмарку GO & REGIONTOUR й відповіді на такі» (додається). 

5.4. Текст другого Прес-релізу (від 26.10.2015) про - Умови, терміни та вартість участі у 

Національній експозиції - «Україна туристична» - схвалити (додається).   

5.5. Доручити Прес-службі Оргкомітету, в строк до 27.10.2015 року - проінформувати (листом, 

шляхом електронної розсилки) громадськість - про чергове засідання Оргкомітету національної 

експозиції «Україна туристична».  

 

Головуючий засідання _________________ (Пархоменко І.) 

Секретар засідання ____________________ (Литвинюк О.)  

 

 

 



 
====================================================================================== 

Ужгород - Прага - Брно                                                                                                 11.11.2015 р.   

 

ПРОТОКОЛ № 3  

засідання Організаційного Комітету національної експозиції «Україна туристична» 
 

Присутні: 

в Ужгороді: Каралкіна Наталія, Ключівський Юрій, Пранничук Богдан 
в Празі: Крат Анатолій 
в Брно: Колесник Олег, Литвинюк Ольга  
Обрали:  
Пранничук Богдана - головуючим засідання, Колесник Олега - секретарем засідання 
 
Порядок денний: 
1. Про заяву-прохання Пархоменко І. 
2. Про поточну роботу Організаційного Комітету.  
3. Про реєстрацію Заявки та укладення Договору з Виставкомом. 

4. Про обов'язки членів Організаційного Комітету.  

5. Про підготовку та розсилку повідомлень Організаційного Комітету та його Прес-
служби.  
 
ВИРІШИЛИ:  
1.1. Заяву від Пархоменко Ігоря - члена Оргкомітету, представника  української громади м. 

Брно з проханням звільнити його від обов'язків співорганізатора національної експозиції 

«Україна туристична», через надмірну зайнятість та проблеми зі здоров'ям - задовільнити (з 

27.10.2015 р.).  

1.2. Вакансію члена Організаційного Комітету, відповідального за сприяння, пошук, 

перемовини та організацію заходів культурної складової на національній експозиції - заповнити 

за потреби. 

2.1. Переговори та переписку, яку, з часу останнього засідання Оргкомітету - провів 

Ключівський Ю. - член Оргкомітету, з метою організації українських учасників на національній 

експозиції «Україна туристична» - затвердити (додається). 

2.2. Підготовлений та розісланий (27.10.2015 р.) Ключівським Ю. - членом Оргкомітету текст 

Повідомлення про умови та вартість участі у Виставках, а також терміни подачі даних для 

учасників національної експозиції «Україна туристична» - затвердити (додається). 

2.3. Розсилку матеріалів Прес-служби національної експозиції «Україна туристична» про хід 

підготовки до Виставок та публікацію їх в електронних ЗМІ, здійснену Крат А. - прийняти до 

відома, а моніторинг Публікації та реакція на матеріали IASEED та Прес-служби національної 

експозиції «Україна туристична» - затвердити (додається). 

2.4. Перекладені Литвинюк О. - членом Оргкомітету - тексти прес-релізів (чеською мовою) 

Прес-служби національної експозиції «Україна туристична», з метою публікації їх у ЗМІ 

Чеської Республіки - затвердити (додаються). 

2.5. Підготовлений та розісланий (9.11.2015 р.) Ключівським Ю. - членом Оргкомітету текст 

Заявки на участь у роботі національної експозиції «Україна туристична», затвердити 

(додається). 

2.6.1. Текст листа, підготовлений Ключівським Ю. та Литвинюк О. - членами Оргкомітету, який 

адресований: Консулу у Брно, Посольству України в Чеській Республіці та МЗС України, від 

10.11.2015 року - затвердити (додається).  

2.6.2. Доручити Литвинюк О. - члену Оргкомітету: видрукувати, підписати і 

передати/переслати вказаний лист - Консулу-керівнику Консульства України у Брно. 



2.7. Доручити Прес-службі Оргкомітету, в строк до 15.11.2015 року - проінформувати (листом, 

шляхом електронної розсилки) громадськість та прес-релізом через ЗМІ - про чергове засідання 

Оргкомітету національної експозиції «Україна туристична». 

3.1. Заявку, яка була подана 9.11.2015 року (від Cool Network s.r.o., як платника ПДВ) на 

Виставком (Veletrhy Brno a.s.,) з метою реєстрації та отримання виставкової площі у розмірі 10 

м. кв. для учасників національної експозицію «Україна туристична» - затвердити (додається).  

3.2.1. Попередні дані до друкованої версії Каталогу (Náhled objednávky č. KA25718 pro tiskovou 

verzi katalogu) - затвердити (в додатку).  

3.2.2. З вказаними даними: а) назва компанії у Каталогу - UKRAJINA TURISTICKÁ; б) слово 

для алфавітного пошуку - UKRAJINA - погодитись.  

3.3. Зобов'язати усіх членів Оргкомітету - долучитись до формування Заявок від потенційних 

учасників національної експозиції «Україна туристична», з метою отримання даних від 

українських суб'єктів туристичної діяльності та представників влади й управління для внесення 

їх до Каталогу Виставок.  

3.4. Доручити Ключівському Ю. - члену Оргкомітету та керівнику Прес-служби Оргкомітету, в 

строк до 15.11.2015 року - проінформувати (листом, шляхом електронної розсилки) 

потенційних учасників - про подану Заявку та підписаний Договір з Виставкомом (Veletrhy 

Brno a.s.). 

4.1. Відповідно до затверджених обов'язків членів Організаційного Комітету національної 

експозиції «Україна туристична», затвердити наступні уточнення та завдання: 

4.1.1. Ключівському Ю. - члену Оргкомітету, в строк до 20.11.2015 року: 

4.1.1.1. Підписати Договір з Виставкомом (Veletrhy Brno a.s., м. Брно, Чеська Республіка) та 

завершити формальності реєстрації національної експозиції «Україна туристична» на 

Виставках. 

4.1.1.2. Підготувати тексти Договорів (очної та заочної форм) та почати їх підписання з 

потенційними українськими учасниками туристичної сфери та органів влади і управління.  

4.1.2. Колеснику О. - члену Оргкомітету, в строк до 30.11.2015 року: 

4.1.2.1. Підготувати перелік готелів та хостелів, де вказати їх адресу та цінові параметри з 

метою поселення українських учасників на період роботи Виставок. 

4.1.2.2. Підготувати пропозиції по організації зустрічі, трансферту (транспортування), 

розселення та вирішення побутових умов проживання для учасників туристичного ринку з 

України та Чеської Республіки (при потребі). 

4.1.2.3. Підготувати пропозиції по організації екскурсійного забезпечення, в рамках Виставок  

українських учасників туристичного ринку (по м. Брно, до Праги, в Дрезден тощо - при 

потребі).  

4.1.3. Литвинюк О. - члену Оргкомітету, в строк до 30.11.2015 року: 

4.1.3.1. Підготувати ПАМ'ЯТКУ ВОЛОНТЕРА статус, повноваження (права й обов'язки) та 

завдання, для затвердження на засідання Оргкомітету. 

4.1.3.2. Перелік та інформацію про волонтерів (статус, мова, обсяг допомоги: дні та години), 

контактні дані, для затвердження на засідання Оргкомітету. 

4.1.3.3. Підготувати тексти бейджиків для волонтерів, які працюватимуть на національної 

експозиції «Україна туристична», для затвердження на засідання Оргкомітету. 

4.1.4. Пранничуку Б. - члену Оргкомітету, в строк до 20.11.2015 року: 

4.1.4.1. Підготувати та переслати Оргкомітету перелік контактованих українських учасників 

туристичної сфери, які поінформовані та виявили бажання прийняти очну участь у роботі 

національної експозиції «Україна туристична».   

4.1.4.2. Проінформувати про хід прийому інформаційно-рекламних матеріалів (від заочних 

учасників туристичної сфери) на національну експозицію «Україна туристична» (якщо такі є). 

5.1. З пропозицією про розсилку повідомлень Оргкомітету національної експозиції 
«Україна туристична», яка підготовлена (відредагована) Оргкомітетом та/або його Прес-
службою, за підписом любого члена Оргкомітету - погодитись. 
5.2. При цьому, член Оргкомітету несе відповідальність за підписані ним документи 

останнього.  
 

Головуючий засідання _________________ (Пранничук Б.) 

Секретар засідання ____________________ (Колесник О.)  



 
====================================================================================== 

 

Ужгород - Прага - Брно                                                                                                      30.11.2015 р.   
 

 

ПРОТОКОЛ № 4  

засідання Організаційного Комітету національної експозиції «Україна туристична» 
 

Присутні: 

в Ужгороді: Каралкіна Наталія, Пранничук Богдан 
в Празі: Ключівський Юрій, Крат Анатолій 
в Брно: Колесник Олег, Литвинюк Ольга  
в Градец Кралове: Доценко Наталіє  
Обрали:  
Ключівського Юрія - головуючим засідання, Крат Анатолія - секретарем засідання 
 

Порядок денний: 
1. Про члена Організаційного Комітету. 
2. Про поточну роботу Організаційного Комітету. 
3. Про стан виконання попередніх рішень Організаційного Комітету.  
4. Про укладений Договір та взаємини з Виставкомом. 

5. Про матеріально-фінансові та спонсорські питання.  

6. Про склад учасників з України, внесених до Каталогу Виставки. 
7. Про Програму та загальні дані по організаторах та учасниках туристичного ринку 
України. 
 

ВИРІШИЛИ:  
1.1. Пропозицію Ключівський Ю., члена Оргкомітету - про необхідність заповнення вакансії 

(п'ятого) члена Організаційного Комітету - підтримати. 

1.2. Доценко Наталію, соціально-інтеграційного працівника «Центру по інтеграції іноземців» 

при Благодійній організації м. Градец Кралове та Голову регіонального товариства Українців у 

Східній Чехії (м. Градец Кралове, Чеська Республіка) - затвердити діючим членом Оргкомітету, 

відповідальною за сприяння, пошук, перемовини та організацію заходів культурної складової 

на національній експозиції.  

1.3. Доручити Ключівському Ю., члену Оргкомітету та керівнику Прес-служби Оргкомітету - 

проінформувати (листом, шляхом електронної розсилки) громадськість - про це затвердження. 

2.1. Усну інформацію про продовження переговорів та переписку, а також інші дії які, з часу 

останнього засідання Оргкомітету - провів Ключівський Ю. - член Оргкомітету, з метою 

організації українських учасників на національній експозиції «Україна туристична» - 

затвердити. 

2.2. Внесення даних, підготовлених Ключівським Ю. - членом Оргкомітету, щодо учасників з 

України, яких буде (безкоштовно) внесено до Каталогу Виставки - схвалити (додається).  

2.3. Отримані, після підписання Договору з Виставкомом, підтвердження та інші документи  - 

прийняти до уваги (додаються).  

2.4. Текст Заявки на участь у роботі Національної експозиції «Україна туристична» на 26-й 

Міжнародній виставці туристичного руху - GO та на 25-й Міжнародній виставці туристичних 

можливостей в регіонах - REGIONTOUR, які пройдуть 14-17 січня 2016 року в м. Брно (Чеська 

Республіка), розроблений Ключівським Ю., членом Оргкомітету - затвердити (додається), а її 

розсилку потенційним учасникам - схвалити.  



2.5. Текст листа за підписом Литвинюк О. - члена Оргкомітету, його вручення Консулу України 

у м. Брно та його пересилку до Посольства України в Чеській Республіці та МЗС України - 

схвалити (додається) та підтримати.   

2.6. Перемовини: Литвинюк О. та Ключівського Ю. - членів Оргкомітету з представником 

Посольства України в Чеській Республіці, щодо сприяння Оргкомітету по Виставках - схвалити. 

2.7. Письмове звернення Ключівського Ю. - члена Оргкомітету до: 

2.7.1. Ліптуги Івана Миколайовича - начальника відділу розвитку туризму та курортів 

Міністерства економічного розвитку України - схвалити. 

2.7.2. Чеської компанії LEO Express, - з пропозицією долучитись до презентації власних 

можливостей, як перевізника, на національній експозиції «Україна туристична» - схвалити. 

2.7.3. Українського хору «Берегиня» (м. Прага), з проханням-пропозицією виступити на 

презентації національної експозиції «Україна туристична» - схвалити. 

2.7.4. Міжнародної виставки UITT та Міжнародного туристичного салону «Україна» - UITM, з 

пропозицією долучитись до презентації власних Виставкомів на національній експозиції 

«Україна туристична» - схвалити. 

2.8. Діяльність та роботу з подієвою сторінкою у Фейсбуці та її оперативного наповнення - 

прийняти до відома (https://www.facebook.com/events/1642919442647760/). 

2.9. Публікації та реакцію на матеріали, які готуються та продовжують розсилатись від IASEED 

й Прес-служби національної експозиції «Україна туристична», в тому числі й на чеській мові - 

прийняти до відома (додаються). 

2.10. Доручити Прес-службі Оргкомітету, в строк до 10.12.2015 року - прес-релізом через ЗМІ, 

проінформувати про це засідання Оргкомітету національної експозиції «Україна туристична». 

3.1. Відповідно до затверджених обов'язків членів Організаційного Комітету національної 

експозиції «Україна туристична» та на підставі рішень останнього (Протокол № 3, від 

11.11.2015 р.), Оргкомітет констатує виконання/невиконання поточних та уточнених завдань і 

доручень: 

3.1.1. Ключівським Ю. - членом Оргкомітету, в строк до 20.11.2015 року: 

3.1.1.1. Договір з Виставкомом (Veletrhy Brno a.s., м. Брно, Чеська Республіка) - підписано, а 

національну експозицію «Україна туристична» на Виставках - зареєстровано. 

3.1.1.2. Тексти Договорів (для потенційних учасників очної та заочної форм) - підготовлено.  

3.1.2. Колесником О. - членом Оргкомітету, в строк до 30.11.2015 року: 

3.1.2.1. Перелік готелів та хостелів, а також їх адрес та цінових параметрів з метою поселення 

українських учасників на період роботи Виставок - не підготовлено. 

3.1.2.2. Пропозиції по організації зустрічі, трансферту (транспортування), розселення та 

вирішення побутових умов проживання для учасників туристичного ринку з України та Чеської 

Республіки (при потребі) - не надано. 

3.1.2.3. Пропозиції по організації екскурсійного забезпечення, в рамках Виставок  українських 

учасників туристичного ринку (по м. Брно, до Праги, в Дрезден тощо - при потребі) - не надано.  

3.1.3. Литвинюк О. - членом Оргкомітету, в строк до 30.11.2015 року: 

3.1.3.1. Пам'ятку волонтера статус, повноваження (права й обов'язки) та завдання, для 

затвердження на засідання Оргкомітету - підготовлено не повністю. 

3.1.3.2. Перелік та інформацію про волонтерів (статус, мова, обсяг допомоги: дні та години), 

контактні дані, для затвердження на засідання Оргкомітету - не надано. 

3.1.3.3. Тексти бейджиків для волонтерів, які працюватимуть на національної експозиції 

«Україна туристична», для затвердження на засідання Оргкомітету - не надано. 

3.1.4. Пранничуком Б. - членом Оргкомітету, в строк до 20.11.2015 року: 

3.1.4.1. Перелік контактованих українських учасників туристичної сфери, які поінформовані та 

виявили бажання прийняти очну участь у роботі національної експозиції «Україна туристична» 

- надано частково.  

3.1.4.2. Про хід прийому інформаційно-рекламних матеріалів (від заочних учасників 

туристичної сфери) на національну експозицію «Україна туристична» (якщо такі є) - невідомо 

нічого. 

3.2. Виходячи з вищенаведеного, зобов'язати членів Оргкомітету: Колесник О., Литвинюк О., 

Пранничук Б., в строк до 15.12.2015 р. - завершити виконання поточних та уточнених завдань і 

доручень, відповідно до Протоколу № 3, від 11.11.2015 р. 

https://www.facebook.com/events/1642919442647760/


3.3. Доручити Доценко Н., в строк до 15.12.2015 р. подати свої пропозиції в межах обов'язків, як 

члена Оргкомітету, відповідальною за сприяння, пошук, перемовини та організацію заходів 

культурної складової на національній експозиції.  

3.4. Прийняти до відома, що Виставком готовий розглянути конкретні пропозиції по презентації 

національної експозиції «Україна туристична», а саме - 16.1.2016 р., у суботу, включаючи й 

художню самодіяльність та український фольклор. 

3.5. Зобов'язати членів Оргкомітету - докласти максимум зусиль, з метою сприяти в організації 

заходів культурної складової на національній експозиції «Україна туристична». 

4.1. Договір з Виставкомом, на участь у Виставках, укладений з боку партнерської компанії 

національної експозиції «Україна туристична» - Cool Network s.r.o. 9.11.2015 року - затвердити.    

4.2. З планом експозиції, який буде розміщено у павільйоні «Р», стенд № 029, для національної 

експозиції «Україна туристична», загальною площею 10 м2 - погодитись (додається).    

4.3. Рахунок-фактуру на загальну суму 20 545 чеських крон (за 6 м2 ), з оплатою до 27.11.2015 

року - прийняти до відома (додається). 

4.4. Встановити, що подальші взаємини між Виставкомом та Організаційним Комітетом можуть 

здійснювати усі члени останнього, у межах своїх повноважень, при загальній координації таких 

з боку Ключівського Ю. - члена Оргкомітету.  

5.1. Встановити, що матеріально-фінансові питання є надважливими для організації й 

успішного проведення національної експозиції «Україна туристична», через повну відсутність 

такого забезпечення з боку державних органів влади та управління України.  

5.2. Підготовлений Ключівським Ю., членом Оргкомітету - лист-звернення до потенційних 

спонсорів та меценатів, яких буде віддячено та відмічено Подякою за результатами роботи 

національної експозиції «Україна туристична» - схвалити (додається). 

5.3. Доручити членам Оргкомітету розсилку вищевказаного листа, потенційним спонсорам та 

меценатам, в тому числі й з числа місцевої діаспори, з метою залучення коштів та іншої 

допомоги для організації й успішного проведення національної експозиції «Україна 

туристична». 

6.1. Перелік українських учасників у роботі національної експозиції «Україна туристична», 
які внесені до Каталогу Виставки, станом на 30.11.2015 р. - затвердити (додається).  
6.2. Вищевказаний Перелік (чеською та англійською мовами), підготовлений Ключівським Ю., 

членом Оргкомітету та пересланий Виставкому - схвалити (додається).    

6.3. Доручити членам Оргкомітету - продовжити роботу по інформуванню та залученню 

потенційних українських учасників до роботи на національної експозиції «Україна 

туристична». 

6.4. Встановити, що остаточний склад учасників з України (очна та заочна участь), 
допущених до роботи національної експозиції «Україна туристична», буде сформовано до 
31.12.2015 року. 
6.5. При цьому, кінцевий термін прийняття Заявок, від потенційних українських 
учасників, без внесення учасника до Каталогу Виставок - 15.12.2015 року. 
7.1. «Програму та загальні дані по організаторах та учасниках туристичного ринку 
України…», станом на 30.11.2015 р. - затвердити (додається). 
7.2. Доручити членам Оргкомітету, в строк до 15.12.2015р., подати свої пропозиції до 

«Програми та загальних даних по організаторах та учасниках туристичного ринку України…».  

7.3. Визначити, що єдиною електронною поштою для зручності членів Оргкомітету та його 

Прес-служби, а також - у взаєминах із третіми особами, є: iaseedua@gmail.com.  

7.4. Встановити, що з вищевказаної електронної пошти розсилаються/надходять повідомлення 

(документи) членам Оргкомітету та його Прес-служби, а також - від усіх третіх осіб (стосовно 

Оргкомітету, національної експозиції «Україна туристична» та Виставкому). 

 

Головуючий засідання ________________ (Ключівський Ю.) 

Секретар засідання __________________________ (Крат А.)  
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====================================================================================== 

 

Ужгород - Прага - Брно                                                                                                      09.12.2015 р.   

 

 

ПРОТОКОЛ № 5  

засідання Організаційного Комітету національної експозиції «Україна туристична» 
 

Присутні: 

в Ужгороді: Каралкіна Наталія, Ключівський Юрій, Пранничук Богдан 
в Празі: Крат Анатолій 
в Брно: Колесник Олег, Литвинюк Ольга  
в Градец Кралове: Доценко Наталія  
 
Обрали:  
Пранничука Богдана - головуючим засідання, Каралкіну Наталію - секретарем засідання 
 
Порядок денний: 
1. Про поточну роботу Організаційного Комітету. 
2. Про фінансові питання, спонсорство та повноваження членів Організаційного Комітету. 
3. Про Програму Національної експозиції «Україна туристична».  
4. Про страхування майна Національної експозиції «Україна туристична». 
 

ВИРІШИЛИ:  
1.1. Усну інформацію Ключівського Ю., члена Оргкомітету про поточну роботу Оргкомітету - 

прийняти до відома. 

1.2. Схвалити перемовини з учасниками Національної експозиції «Україна туристична»:  

1.2.1. З керівниками Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА. 

1.2.2. З Головою Громадської організації «Закарпатський обласний центр розвитку сільського 

туризму» (ЗОЦРСТ). 

1.3. Отримані, з Виставкому підтвердження та інші документи  - прийняти до уваги 

(додаються).  

1.4. Письмові звернення Ключівського Ю., члена Оргкомітету, з інформацією про Виставки GO 

та REGIONTOUR до: 

1.4.1. Львівського туристичного альянсу - схвалити. 

1.4.2. Ужгородської міської Ради - схвалити. 

1.4.3. Видання «Унікум - унікальне Закарпаття» - схвалити. 

1.5. Публікацію, підготовлену Ключівським Ю., членом Оргкомітету: «Виставки-ярмарки, як 

спосіб презентації країни чи регіону» - схвалити і рекомендувати до публікації у ЗМІ 

(додається).  

1.6. З метою звернення з пропозиціями, доручити Ключівському Ю., члену Оргкомітету скласти 

листа та направити, а Литвинюк О., члену Оргкомітету здійснити переклад (на чеську мову):  

1.6.1. Асоціації сільського туризму (Svaz venkovské turistiky), з пропозицією - погодитись на 

зустріч та перемовини із «Закарпатським обласним центром розвитку сільського туризму». 

1.6.2. Керівнику краю Височина (hejtmanu Kraje Vysočina), з пропозицією - погодитись на 

зустріч та перемовини із представником Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА.  

1.7. Лист-звернення до Виставкому, підготовлений Доценко Н., членом Оргкомітету на предмет 

організації презентації та виступу художньої самодіяльності у рамках роботи Національної 

експозиції «Україна туристична». 



1.8. Лист підготовлений Ключівським Ю., членом Оргкомітету, на адресу Виставкому на 

предмет надання підтвердження для 2-х громадян України - учасників Національної експозиції 

«Україна туристична», з метою виготовлення їм віз - схвалити.  

1.9. Роботу над сторінкою у Фейсбуці (https://www.facebook.com/events/1642919442647760/) - 

прийняти до відома та рекомендувати членам Оргкомітету - дописувати у ній. 

1.10. Доручити Прес-службі Оргкомітету, в строк до 15.12.2015 року - прес-релізом через ЗМІ, 

проінформувати про це засідання Оргкомітету національної експозиції «Україна туристична».  

2.1. Встановити, що фінансові питання та повноваження членів Оргкомітету у цих питаннях - 

визначаються виключно рішенням останнього. 

2.2. Укладення договорів з Виставкомом Виставок та його партнерами й службами, а також із 

суб'єктами з Чеської Республіки та країн ЄС, доручити - Ключівському Ю., члену Оргкомітету. 

2.3. З метою уникнення ймовірних труднощів, спрощення процедури розрахунків з 

потенційними учасниками (очної та заочної форм участі у Виставках) з України, а також для 

оперативності процедури, уповноважити та доручити Пранничуку Б., члену Оргкомітету - 

укладати Договори:  

2.3.1. Консигнації - надання продукції під реалізацію (наприклад на сувенірну продукцію). 

2.3.2. Про участь у виставці-ярмарку (з метою очної участі у Виставках). 

2.3.3. Про представлення інтересів на виставці-ярмарку (з метою заочної участі у Виставках). 

2.4. Встановити, що укладені Договори є документами, які підлягають оприлюдненню в рамках 

Оргкомітету, але не є публічними та не мусять бути відкритими для третіх сторін. 

2.5. З метою вчасного проведення взаєморозрахунків (в рамках Національної експозиції 

«Україна туристична»), уповноважені члени Оргкомітету, зобов'язані інформувати про 

фінансові операції, включаючи укладені Договори, виставлені рахунки-фактури тощо, не 

пізніше, як через 5 робочих днів після укладеного Договору та/або здійсненої фінансової 

операції.    

2.6. Встановити, що спонсорськими внесками можуть бути: кошти (у любій валюті), 

безкоштовне виконання робіт та надання послуг (включаючи часткове), а також - прирівняних 

до них активів, на користь Національної експозиції «Україна туристична».  

2.7. Спонсорськими внесками, вважаються суми розміром від - 1 000 гривень або чеських крон. 

2.8. Встановити, що всі фінансові питання, включаючи й спонсорські внески, потребують 

обліку та заносяться до розділу: «Кошти: поступлення, витрати (збитки)» - Програми та 

загальних даних по організаторах та учасниках туристичного ринку України, які приймають 

участь у роботі 26-ї Міжнародної виставки туристичного руху GO і 25-ї Міжнародної виставки 

туристичних можливостей в регіонах REGIONTOUR, що відбудуться 14-17.1.2016 року, за 

адресою: 603 00, Výstavíště 405/1, Veletrhy Brno a.s., м. Брно, Чеська Республіка.  

3.1. Програму Національної експозиції «Україна туристична», яка готується та буде реалізована 

- прийняти за основу (додається).  

3.2. Доручити членам Оргкомітету, в межах власної компетенції, кожного, в строк до 20.12.2015 

подати свої пропозиції й уточнення до Програми Національної експозиції «Україна 

туристична».   

3.3. Доручити Литвинюк О., члену Оргкомітету, в строк до 25.12.2015 - здійснити переклад (на 

чеську мову) Програми Національної експозиції «Україна туристична».  

3.4. Доручити Ключівському Ю., члену Оргкомітету, в строк до 31.12.2015 - переслати переклад 

Програми Національної експозиції «Україна туристична» до Виставкому з метою її публікації.  

3.5. Доручити Прес-службі Оргкомітету, в строк до 25.12.2015, прес-релізом через ЗМІ, 

оприлюднити Програму Національної експозиції «Україна туристична».  

4.1. Інформацію відносно пропозиції від партнерської компанії Виставок GO та 
REGIONTOUR - Renomia, a.s., щодо страхування майна Національної експозиції «Україна 
туристична» - прийняти до відома. 
4.2. Договір страхування майна Національної експозиції «Україна туристична», через 

відсутність фінансування - не укладати. 

 

Головуючий засідання __________________ (Пранничук Б.) 

Секретар засідання _____________________ (Каралкіна Н.)  
 

 

https://www.facebook.com/events/1642919442647760/
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Прага - Брно - Градец Кралове - Ужгород                                                                        27.12.2015 р.   
 

 

ПРОТОКОЛ № 6  

засідання Організаційного Комітету національної експозиції «Україна туристична» 
 

Присутні: 
в Празі: Крат Анатолій, Ключівський Юрій 
в Брно: Колесник Олег, Литвинюк Ольга  
в Градец Кралове: Доценко Наталія  
в Ужгороді: Каралкіна Наталія, Пранничук Богдан 
 

Обрали:  
Доценко Наталію - головуючим засідання, Крат Анатолія - секретарем засідання 
 

Порядок денний: 
1. Про члена Організаційного Комітету.  

2. Про завершення підготовки Національної експозиції - «Україна туристична». 

3. Про затвердження Програми Національної експозиції - «Україна туристична». 

4. Про організаційно-господарське забезпечення та питання проживання українських учасників.  

5. Про організацію зустрічі, поселення, проживання та реєстрацію українських учасників. 

6. Про волонтерів та їх роботу на Національній експозиції - «Україна туристична». 

7. Про забезпечення роботи Національної експозиції - «Україна туристична». 

8. Про подяки і свідоцтва Оргкомітету Національної експозиції - «Україна туристична». 
 

ВИРІШИЛИ:  
1.1. Через пасивність, відсутність пропозицій та повне ігнорування рішень Організаційного 

Комітету Національної експозиції - «Україна туристична», вивести Колесник Олега - члена 

Оргкомітету зі складу останнього, з 22.12.2015 р. звільнивши його від обов'язків 

співорганізатора Національної експозиції «Україна туристична».  

1.2. Вакансію члена Організаційного Комітету, відповідального за господарське та матеріально-

технічне забезпечення потреб української експозиції Виставок, а також: транспорту, 

трансферту, розселення, вирішення побутових умов проживання для учасників туристичного 

ринку з України та Чеської Республіки, сприяння у взаєминах з українськими церковними 

приходами міста Брно і його околиць та організація порядку інформування, взаємодії з 

інтегральними службами міста (швидка допомога, пожежники тощо) - не заповнювати.  

2.1. Усну інформацію Ключівського Ю., члена Оргкомітету щодо завершення підготовки 

Національної експозиції - «Україна туристична», прийняти до відома. 

2.2. Перемовини, що провів Ключівський Ю., член Оргкомітету з компанією Regabus s r.o., 

щодо її участі у роботі Національної експозиції «Україна туристична», в якості учасника - 

схвалити. 

2.3. Отримані, з Виставкому підтвердження та інші документи  - прийняти до уваги 

(додаються).  

2.4. Прийняти до відома листи-відповіді, які отримані Оргкомітетом (з 10.12.2015 р.), а саме:  

2.4.1. Від керівництва краю Височина на згоду щодо зустрічі й перемовин, які пройдуть 

14.1.2016 р. на Національній експозиції «Україна туристична» (внесено до Програми). 

2.4.2. Від керівника муніципальної організації Vysočina Tourism щодо зустрічі та перемовин, які 

пройдуть 14.1.2016 р. на Національній експозиції «Україна туристична» (внесено до Програми). 



2.4.3. Від Посольства України в Чеській Республіці на адресу Генерального Консульства 

Чеської Республіки у Львові на предмет сприяння у виготовленні віз для 2-х громадян України, 

учасників Національної експозиції «Україна туристична» (через персональні дані - лист не 

публічний).  

2.5. Доручити Ключівському Ю., члену Оргкомітету, на початку січня 2016 року, відвідати м. 

Брно та Виставком, а також - провести перемовини по:  

2.5.1. Питанню ймовірного розширення площі Національної експозиції «Україна туристична» 

та забезпечення її необхідним (зв'язком, електроенергією, реманентом тощо). 

2.5.2. По кількості перепусток та запрошень для українських учасників, членів Оргкомітету, 

волонтерів та запрошених на Національну експозицію «Україна туристична».  

2.5.3. Питаннях проживання: українських учасників та членів Оргкомітету в м. Брно на період 

проведення Виставок: 13-17 січня 2016 року.   

2.6. Доручити Литвинюк О., члену Оргкомітету домовитись та підготувати зустріч між членами 

Оргкомітету та Консулом-керівником Консульства України у Брно, орієнтовно 4-5.1.2016 р.  

2.7. Доручити Ключівському Ю., члену Оргкомітету - вирішити питання матеріально-

технічного забезпечення потреб Національної експозиції «Україна туристична», а також - 

транспорту, трансферту, розселення, вирішення побутових умов проживання для учасників 

туристичного ринку з України та Чеської Республіки та організацію порядку інформування, 

взаємодії з інтегральними службами міста (швидка допомога, пожежники тощо). 

2.8. Доручити Доценко Н., члену Оргкомітету, в строк до 5.1.20106 р. завершити перемовини з 

потенційними учасниками художньої самодіяльності, конкретизувавши формат, репертуар, 

склад та час фольклорного виступу у рамках Національної експозиції «Україна туристична», а 

також - поінформувати про це членів Оргкомітету.  

2.9. Уповноважити Доценко Н., члену Оргкомітету - на перемовини з фотографом та організації 

його роботи на Національній експозиції «Україна туристична».   

2.10. Публікацію, підготовлену Ключівським Ю., членом Оргкомітету: «Виставки-ярмарки, як 

спосіб презентації країни чи регіону» та опубліковану на Інтернет-сторінці за таю адресою: 

http://prozak.info/Turizm/CHomu-Zakarpattyu-varto-prezentuvati-sebe-na-turvistavkah - схвалити.  

2.11. Роботу над сторінкою у Фейсбуці (https://www.facebook.com/events/1642919442647760/) - 

схвалити та рекомендувати членам Оргкомітету - дописувати у ній. 

2.12. Доручити Прес-службі Оргкомітету, в строк до 31.12.2015 року - прес-релізом через ЗМІ, 

проінформувати про це засідання Оргкомітету національної експозиції «Україна туристична».  

3.1. Програму Національної експозиції - «Україна туристична» - затвердити (додається). 

3.2. Доручити Литвинюк О., члену Оргкомітету, в строк до 31.12.2015 р. перекласти Програму 

Національної експозиції - «Україна туристична» чеською, з метою її пересилки Виставкому.   

3.3. Доручити Ключівському Ю., члену Оргкомітету, в строк до 5.1.2016 р. передати 

перекладену чеською мовою Програму Національної експозиції - «Україна туристична» - 

Виставкому.   

3.4. Доручити Ключівському Ю., члену Оргкомітету, в строк до 31.12.2015 р., проінформувати 

українських учасників Національної експозиції - «Україна туристична» про Програму та про 

заходи, які проводитимуться у її рамках, включаючи й ЗМІ України та Чеської Республіки. 

3.5. Встановити, що зміни та доповнення до Програми Національної експозиції - «Україна 

туристична», після її оприлюднення - неприпустимі та підлягають виконанню у повному об'ємі. 

4.1. Усну інформацію Ключівського Ю., члену Оргкомітету про організаційно-господарське 

забезпечення Національної експозиції - «Україна туристична», а також питання проживання 

українських учасників - прийняти до відома.  

4.2. Встановити, що виставковий павільйон «P», експозиція № 029 для Національної експозиції 

- «Україна туристична», площею 10-15 м2 буде обладнано (від Виставкому та від IASEED): 

одним столом (120х60 см), чотирма  стільцями, одним інформаційним пультом, одним бар-

стільцем, двома стелажами для проспектів, одним смітником, однією вішалкою, плазмовим 

телевізором, ноутбуком, подовжувачем, плакатами (roll up), мапою та іншими атрибутами 

України. 

4.3. Встановити, що членам Оргкомітету та учасникам, а також - волонтерам Національної 

експозиції - «Україна туристична», безпосередньо в ході роботи на павільйоні «P», експозиція 

№ 029 - буде запропоновано носіння: 

4.3.1. Бейджиків від Виставкому. 

http://prozak.info/Turizm/CHomu-Zakarpattyu-varto-prezentuvati-sebe-na-turvistavkah
https://www.facebook.com/events/1642919442647760/


4.3.2. Хустинок з тканини, які виконані у національних кольорах України.  

4.3.3. Іменних бейджиків, на яких вказано дані Національної експозиції - «Україна туристична».  

4.4. Погодитись з пропозицією Ключівського Ю., члену Оргкомітету, що відповідальний за 

отримання постійних (на усі дні роботи Виставок) перепусток та запрошень (від Виставкому), 

який буде визначатись на кожен день роботи Виставок, матиме право самостійно регулювати 

передачу перепусток й запрошень та відповідатиме за їх облік і зберігання, виходячи з потреб. 

4.5. Встановити, що відповідальними за матеріальні цінності, які знаходяться на Національній 

експозиції - «Україна туристична» є: члени Оргкомітету, учасники Виставок, а також 

волонтери, які у конкретний час знаходяться в павільйоні «P» на експозиції № 029.    

5.1. Інформацію-пропозиції Ключівського Ю., члену Оргкомітету, по поселенню й проживанню 

українських учасників Національної експозиції - «Україна туристична» - прийняти до відома. 

5.2. Доручити Ключівському Ю., члену Оргкомітету, після виконання пункту 2.5.3. цього 

Рішення - проінформувати українських учасників та членів Оргкомітету про можливості, 

умови, вартість та адресу поселення і проживання для українських учасників на період 

Виставок. 

5.3. Організацію зустрічі, поселення і реєстрацію учасників Національної експозиції - «Україна 

туристична», здійснити наступним чином: 

5.3.1. Зустріч, трансфер та поселення представників з України - організовує Ключівський Ю., 

член Оргкомітету. 

5.3.2. Зустріч представників з Чеської Республіки - організовує Литвинюк О., член Оргкомітету. 

5.4. Реєстрація учасників Національної експозиції - «Україна туристична» буде здійснюватись 

безпосередньо на Національної експозиції «Україна туристична», в день відкриття виставки - 

14.1.2016, з 8:30 до 9:30 (виставковий павільйон «P», експозиція № 029).  

5.5. При реєстрації на Національній експозиції - «Україна туристична», представник учасника 

отримає бейджик, перепустку, Програму Національної експозиції - «Україна туристична», План 

Виставок та хустинку з тканини, виконану в національних кольорах України.    

5.6. Встановити, що в ході реєстрації учасників на Національній експозиції - «Україна 

туристична», останнім, з боку членів Оргради - буде доведена й інша необхідна інформація.   

5.7. Доручити Ключівському Ю., члену Оргкомітету, письмово проінформувати учасників 

Національної експозицію - «Україна туристична» про вищевказане. 

6.1. З інформацією Литвинюк О., члена Оргкомітету про готовність групи волонтерів до роботи 

на Національній експозиції - «Україна туристична» - прияти до відому та погодитись. 

6.2. З текстом «Пам'ятки волонтера статус, повноваження (права й обов'язки) та завдання» - 

погодитись та затвердити (додається).  

6.3. Доручити Литвинюк О., члену Оргкомітету, безпосереднє керівництво та координацію 

діяльності волонтерів, які діятимуть на Національній експозиції - «Україна туристична».  

6.4. Для забезпечення роботи Національної експозиції - «Україна туристична» та організації 

діяльності волонтерів, затвердити: 

6.5.1. Погодинний Графік чергування волонтерів, в період з 13.1.2016 по 17.1.2016 (додається). 

6.5.2. Графік присутності та забезпечення перепустками, квитками а також - запрошеннями на 

Національній експозиції «Україна туристична» для: учасників, організаторів, гостей, спонсорів, 

представників ЗМІ та волонтерів (додається). 

6.6. Відповідальними: за погодинний Графік чергування волонтерів на Національній експозиції 

«Україна туристична» - призначити Литвинюк О., члена Оргкомітету, а за дотриманням 

Графіку присутності та забезпечення перепустками, квитками а також - запрошеннями на 

Національній експозиції «Україна туристична»: учасників, організаторів, гостей, спонсорів, 

представників ЗМІ та волонтерів - Ключівського Ю., члена Оргкомітету. 

6.7. Встановити, що з урахуванням обмеженої кількості: 8-10 пропусків (на всі дні виставки) та 

10-20 одноразових запрошень, що розраховано на: учасників, членів Оргкомітету, волонтерів - 

дотримання Графіку присутності і забезпечення перепустками, квитками а також - 

запрошеннями на Національній експозиції - «Україна туристична», є обов'язковим для усіх 

зацікавлених.    

6.8. Встановити, такі обов'язкові атрибути волонтеру, що працює на Національній експозиції 

«Україна туристична», як: особистий бейджик та хустинку в національних кольорах України.  

6.9. Доручити Литвинюк О., члену Оргкомітету, поінформувати волонтерів про вищевказане. 



7.1. З інформацією Ключівського Ю., члена Оргкомітету по розміщенню учасників й розподіл 

площі Національної експозиції «Україна туристична» між її учасниками - погодитись. 

7.2.1. Доручити Ключівському Ю., члену Оргкомітету, в строк до 10.1.2016 р. - підготувати 

дані, впорядкувати та розіслати (в електронному виді) кожному учаснику Національної 

експозиції «Україна туристична», членам Оргкомітету й Прес-служби - «Програму та загальні 

дані по організаторах та учасниках туристичного ринку України…», для використання в роботі 

на Національній експозиції «Україна туристична».  

7.2.2. Погодитись, що «Програма та загальні дані по організаторах та учасниках туристичного 

ринку України…», у кількості 3-х екземплярів, буде видруковано та розміщено на Національній 

експозиції «Україна туристична» (виставковий павільйон «P», експозиція № 029).    

7.3. Встановити, що завезення інформаційно-рекламної, сувенірної та іншої продукції, а також - 

розміщення її на Національній експозиції «Україна туристична» починається з 14:00, 13.1.2016 

р. та завершується о 9:00, 14.1.2015 р. 

7.4. Встановити, що всі учасники будуть розміщені на площі Національної експозиції «Україна 

туристична» (виставковий павільйон «P», експозиція № 029).   

7.5. При цьому, розподіл виставкової площі Національної експозиції «Україна туристична», 

буде здійснено, відповідно, до поданих Заявок - наступним чином (без схематичного 

визначення):  

7.6.1. Громадська організація «Закарпатський обласний центр розвитку сільського туризму» 

(ЗОЦРСТ) - 2 м2. 

7.6.2. Інформаційно-аналітична служба «Європейсько-Східний діалог» (IASEED) - 4 м2. 

7.6.3. Компанія Rega & R spol. s r.o. - 1 м2. 

7.6.4. Матеріали заочних учасників Виставок та резерв - 3-8 м2. 

7.7. Для цілодобового зв'язку між учасниками, членами Оргкомітету, волонтерами та іншими 

працюючими на Виставках, запровадити: черговий моб. телефонний номер: +420-602261140, 

який постійно має знаходитись на Національній експозиції - «Україна туристична». 

7.8. На Національну експозицію - «Україна туристична» забороняється заносити та споживати 

продукти харчування й блюда (їх доцільно споживати в закладах громадського харчування), 

крім канапок та напоїв, які будуть підготовлені для гостей та відвідувачів. 

7.9. З метою прозорості роботи Оргкомітету Національної експозиції - «Україна туристична» та 

його звітності перед громадськістю, включаючи й фінансову - всі фінансові витрати, які будуть 

здійснюватись членами Оргкомітету на користь Національної експозиції - «Україна 

туристична» мають бути збережені і належним чином задокументовані, безпосередньо, членами 

Оргкомітету. 

7.10. Встановити, що демонтаж Національної експозиції «Україна туристична» здійснюється з 

16:00, максимум до 20:00, 17.1.2016 р.  

8.1. З пропозицією Ключівського Ю., члена Оргкомітету, щодо доцільності організації вручення 

нагород, як-то: подяк та свідоцтв від імені Оргкомітету Національної експозиції - «Україна 

туристична» на адресу: учасників, організаторів, спонсорів та активним волонтерам - 

погодитись. 

8.2. З текстами нагород та їх переліком - погодитись (додаються). 

8.3. Перелік нагороджених, за результатами роботи Національної експозиції - «Україна 

туристична», в рамках 26-ї Міжнародної виставки туристичного руху GO і 25-ї Міжнародної 

виставки туристичних можливостей в регіонах REGIONTOUR - затвердити (додається).  

8.4. Доручити Ключівському Ю., члену Оргкомітету, придбати папір та надрукувати: подяки і 

свідоцтва. 

8.5. Днем вручення нагород: подяк та свідоцтв від Оргкомітету, визначити - 16.1.2016 р. о 18:00, 

після презентації художньої самодіяльності та в ході підведення підсумків роботи Національної 

експозиції «Україна туристична».  
 

Головуючий засідання __________________ (Доценко Н.) 

Секретар засідання ________________________ (Крат А.)  
 

 



 
====================================================================================== 

Ужгород - Брно - Градец Кралове - Прага                                                                           30.1.2016 р.   
 

ПРОТОКОЛ № 7  

засідання Організаційного Комітету національної експозиції «Україна туристична» 
 

Присутні: 

в Празі: Крат Анатолій, Ключівський Юрій 
в Брно: Колесник Олег, Литвинюк Ольга  
в Градец Кралове: Доценко Наталія  
в Ужгороді: Каралкіна Наталія, Пранничук Богдан 
Обрали: Ключівського Ю. головуючим засідання, Доценко Наталію - секретарем засідання 
 

Порядок денний: 
1. Про роботу членів Організаційного Комітету Національної експозиції «Україна туристична» 

після завершення Виставок.  

2. Про Звіт про підготовку, хід та результати роботи Національної експозиції «Україна 

туристична», яка була реалізована в рамках 26-ї Міжнародної виставки туристичного руху GO 

та 25-ї Міжнародної виставки туристичних можливостей в регіонах REGIONTOUR, що 

пройшли 14-17.1.2016 року, в м. Брно, Чеська Республіка. 

3. Про Організаційний Комітет та Прес-службу.  
 

ВИРІШИЛИ:  
1.1. Післявиставкову діяльність Ключівського Ю., члена Оргкомітету, в частині: вручення 

Подяк Національної експозиції «Україна туристична» - членам Прес-служби, спонсорам та 

виступи Ключівського Ю. та Пранничука Б., членів Оргкомітету на закарпатському телеканалі 

«Тиса-1» (26.1.2016) та на Кафедрі туристичної інфраструктури і сервісу УжНУ (29.1.2016), а 

також - оприлюднення вищевказаних подій у соціальних мережах - схвалити. 

2.1. Звіт, підготовлений Ключівським Ю., членом Оргкомітету, в цілому - прийняти до відома. 

2.2. Встановити, що член Оргкомітету має право на внесення уточнень та доповнень, а також на 

власну думку, яку може оформити, як власний Звіт, або додаток до запропонованого Звіту. 

2.3. Доручити Ключівському Ю., члену Оргкомітету, внести уточнення та доповнення до Звіту, 

у разі їх виникнення у письмовому вигляді, з боку членів Організаційного Комітету 

Національної експозиції «Україна туристична».  

2.4. Доручити Ключівському Ю., члену Оргкомітету, керівнику Прес-служби - проінформувати 

(листом, шляхом електронної розсилки та через доступ до файлів): учасників Національної 

експозиції «Україна туристична», членів Організаційного комітету та його Прес-служби - з 

текстом Звіту про підготовку, хід та результати роботи Національної експозиції «Україна 

туристична», яка була реалізована в рамках 26-ї Міжнародної виставки туристичного руху GO 

та 25-ї Міжнародної виставки туристичних можливостей в регіонах REGIONTOUR, що 

пройшли 14-17.1.2016 року, в м. Брно, Чеська Республіка (включаючи додатки до нього). 

2.5. Рекомендувати Ключівському Ю., керівнику Прес-служби Національної експозиції 

«Україна туристична» - оприлюднити Звіт для широкої громадськості у електронних та 

друкованих ЗМІ.  

3.1. Відповідно до пункту 3. Рішення Оргкомітету (Протокол № 1, від 17.10.2015 р.) - діяльність 

Організаційного Комітету та Прес-служби Національної експозиції «Україна туристична», як 

таких що повністю виконали свої функції, з 01.02.2016 року - припинити. 

3.2. Повноваження усіх членів: Організаційного Комітету Національної експозиції «Україна 

туристична» та його Прес-служби, з 01.02.2016 року - припинити. 
 

Головуючий засідання __________________ (Ключівський Ю.) 

Секретар засідання _________________________ (Доценко Н.)  
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	5.3.1. Підготувати Положення про Оргкомітет, повноваження та розподіл обов'язків між його членами та подати його на затвердження Оргкомітету.
	5.3.2. Ведення переговорів із представниками Виставкового комплексу Veletrhy Brno a.s. про умови оренди та інші питання участі українських учасників туристичного руху в роботі виставок GO та REGIONTOUR.
	засідання Організаційного Комітету національної експозиції «Україна туристична»
	в Ужгороді: Каралкіна Наталія, Ключівський Юрій, Пранничук Богдан (1)
	в Празі: Крат Анатолій (1)
	в Брно: Колесник Олег, Литвинюк Ольга, Пархоменко Ігор (1)
	Обрали: (1)
	Пархоменко Ігоря - головуючим засідання, Литвинюк Ольгу - секретарем засідання
	Порядок денний: (1)
	1. Про поточну роботу Організаційного Комітету.
	3. Про реєстрацію події - національна експозиція «Україна туристична».
	4. Про вартість участі та терміни подачі Заявок для роботі на національній експозиції «Україна туристична».
	5. Про підготовку та розсилку повідомлень Організаційного Комітету та його Прес-служби.
	ВИРІШИЛИ: (1)
	засідання Організаційного Комітету національної експозиції «Україна туристична» (1)
	в Ужгороді: Каралкіна Наталія, Ключівський Юрій, Пранничук Богдан (2)
	в Празі: Крат Анатолій (2)
	в Брно: Колесник Олег, Литвинюк Ольга
	Обрали: (2)
	Пранничук Богдана - головуючим засідання, Колесник Олега - секретарем засідання
	Порядок денний: (2)
	1. Про заяву-прохання Пархоменко І.
	2. Про поточну роботу Організаційного Комітету.
	5. Про підготовку та розсилку повідомлень Організаційного Комітету та його Прес-служби. (1)
	ВИРІШИЛИ: (2)
	5.1. З пропозицією про розсилку повідомлень Оргкомітету національної експозиції «Україна туристична», яка підготовлена (відредагована) Оргкомітетом та/або його Прес-службою, за підписом любого члена Оргкомітету - погодитись.
	засідання Організаційного Комітету національної експозиції «Україна туристична» (2)
	в Ужгороді: Каралкіна Наталія, Пранничук Богдан
	в Празі: Ключівський Юрій, Крат Анатолій
	в Брно: Колесник Олег, Литвинюк Ольга (1)
	в Градец Кралове: Доценко Наталіє
	Обрали: (3)
	Ключівського Юрія - головуючим засідання, Крат Анатолія - секретарем засідання
	Порядок денний: (3)
	1. Про члена Організаційного Комітету.
	2. Про поточну роботу Організаційного Комітету. (1)
	3. Про стан виконання попередніх рішень Організаційного Комітету.
	6. Про склад учасників з України, внесених до Каталогу Виставки.
	7. Про Програму та загальні дані по організаторах та учасниках туристичного ринку України.
	ВИРІШИЛИ: (3)
	6.1. Перелік українських учасників у роботі національної експозиції «Україна туристична», які внесені до Каталогу Виставки, станом на 30.11.2015 р. - затвердити (додається).
	6.4. Встановити, що остаточний склад учасників з України (очна та заочна участь), допущених до роботи національної експозиції «Україна туристична», буде сформовано до 31.12.2015 року.
	6.5. При цьому, кінцевий термін прийняття Заявок, від потенційних українських учасників, без внесення учасника до Каталогу Виставок - 15.12.2015 року.
	7.1. «Програму та загальні дані по організаторах та учасниках туристичного ринку України…», станом на 30.11.2015 р. - затвердити (додається).
	засідання Організаційного Комітету національної експозиції «Україна туристична» (3)
	в Ужгороді: Каралкіна Наталія, Ключівський Юрій, Пранничук Богдан (3)
	в Празі: Крат Анатолій (3)
	в Брно: Колесник Олег, Литвинюк Ольга (2)
	в Градец Кралове: Доценко Наталія
	Обрали: (4)
	Пранничука Богдана - головуючим засідання, Каралкіну Наталію - секретарем засідання
	Порядок денний: (4)
	1. Про поточну роботу Організаційного Комітету. (1)
	2. Про фінансові питання, спонсорство та повноваження членів Організаційного Комітету.
	3. Про Програму Національної експозиції «Україна туристична».
	4. Про страхування майна Національної експозиції «Україна туристична».
	ВИРІШИЛИ: (4)
	4.1. Інформацію відносно пропозиції від партнерської компанії Виставок GO та REGIONTOUR - Renomia, a.s., щодо страхування майна Національної експозиції «Україна туристична» - прийняти до відома.
	засідання Організаційного Комітету національної експозиції «Україна туристична» (4)
	Присутні: в Празі: Крат Анатолій, Ключівський Юрій
	в Брно: Колесник Олег, Литвинюк Ольга (3)
	в Градец Кралове: Доценко Наталія (1)
	в Ужгороді: Каралкіна Наталія, Пранничук Богдан (1)
	Обрали: (5)
	Доценко Наталію - головуючим засідання, Крат Анатолія - секретарем засідання
	Порядок денний: (5)
	ВИРІШИЛИ: (5)
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	Обрали: Ключівського Ю. головуючим засідання, Доценко Наталію - секретарем засідання
	Порядок денний: (6)
	ВИРІШИЛИ: (6)

