
  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ  

«УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА» НА МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВКАХ: ТУРИСТИЧНОГО 

РУХУ - GO ТА ТУРИСТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ В РЕГІОНАХ - REGIONTOUR 

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

 

2. Прес-служба Організаційного Комітету Ради: склад, повноваження, обов’язки, контактні дані 
2.1. З метою оперативного та повного висвітлення ходу підготовки й організації учасників українських учасників туристичної сфери у роботі національної експозиції «Україна 

туристична» а також діяльність Оргкомітету - створюється Прес-служба Оргкомітету у складі 3 (трьох) чоловік, з такими повноваженнями: 

№ 
Прізвище та ім'я, 

громадська посада 
Перелік обов’язків / компетенція Контакти та примітки 

1.  Ключівський Юрій - голова 

громадської організації «Наш 

Рід» та керівник інформаційно-

аналітичної служби 

«Європейсько-Східний діалог» 

(IASEED) 

Керівник Прес-служби, відслідковує, організовує та координує:  
- висвітлення підготовки та ходу 26-ї Міжнародної виставки промисловості туристичного 

руху GO та 25-ї Міжнародної виставки туристичних можливостей в регіонах 

REGIONTOUR у ЗМІ України та Чеської Республіки; 

- висвітлення роботи Оргкомітету в ЗМІ та визначає взаємини з останніми; 

- роботу Прес-служби Оргкомітету, включаючи його активність в мережі Інтернет; 
- керує роботою членів Прес-служби, схвалює й підписує Бюлетені та Прес-релізи 

Оргкомітету та національної експозиції «Україна туристична»;  

- взаємини з Виставкомом, з Посольством України та Консульством України в Чеській 

Республіці й органами влади та управління Чеської Республіки та України; 

- взаємини з учасниками (туристичної сфери) з Чеської Республіки та з України; 

- роботу по рекламно-інформаційному забезпеченню національної експозиції «Україна 

туристична», серед ЗМІ України та Чеської Республіки, в т.ч. Інтернет. 

+420-775288966 (CZ),  

+380-954545540 (UA) 

E-mail: iaseedua@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/iaseed 

 

член Оргкомітету, керівник Прес-

служби - представник української 

громади м. Млада Болеслав 

 

 

2. Каралкіна Наталія - 

журналіст, редактор видання 

ProZak.info та кореспондент 

газети «РІО» (Ужгород, 

Україна) 

 

Член Прес-служби (по Україні), здійснює та координує:  
- підбирає, аналізує, готує та подає на схвалення керівнику Прес-служби - інформацію 

про діяльність Оргкомітету національної експозиції «Україна туристична»; 

- підбирає, та готує матеріали до Бюлетенів та Прес-релізів Оргкомітету й національної 

експозиції «Україна туристична»;  
- розміщення та пересилання затверджених Бюлетенів та Прес-релізів у ЗМІ, включаючи 

й в електронних до українських, в т.ч. й Інтернет-ЗМІ. 

+380-509953048 

E-mail: nkaralkina@gmail.com  

https://www.facebook.com/natalia.karalkina

?fref=ts 

 
Член Прес-служби - представник 

української громади м. Ужгород 

3. Крат Анатолій - письменник, 

журналіст і публіцист (Прага, 

Чеська Республіка)  

Член Прес-служби (по Чеській Республіці), здійснює та координує:  
- підбирає, аналізує, готує та подає на схвалення керівнику Прес-служби - інформацію 

про діяльність Оргкомітету національної експозиції «Україна туристична»; 

- підбирає, та готує матеріали до Прес-релізів Оргкомітету й національної експозиції 

«Україна туристична»;  

- розміщення та пересилання затверджених Прес-релізів у ЗМІ, включаючи й в 

електронних до українських, в т.ч. й Інтернет-ЗМІ.  

+420-734421959 (CZ) 

E-mail: akrat59@gmail.com  

https://www.facebook.com/anatoliy.krat?fref

=ts 

 

Член Прес-служби - представник 

української громади м. Прага 

2.2. Формою повідомлень та інформування громадськості про діяльність Оргкомітету є: Прес-реліз Оргкомітету, які є єдиними офіційними документами Оргкомітету, які готує, 

редагує та видає - Прес-служба Оргкомітету. 

2.3. Результатами діяльності Прес-служба Оргкомітету є моніторинг «Розсилки, публікацій та реакція на матеріали Прес-служби національної експозиції «Україна туристична», 

який готують члени Прес-служби Оргкомітету на протязі 10 днів після дня завершення Виставок.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ 

«УКРАЇНА ТУРИСТИЧНА» НА МІЖНАРОДНИХ ВИСТАВКАХ:  

ТУРИСТИЧНОГО РУХУ - GO ТА ТУРИСТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

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

 

 

 

Ужгород - Брно, 20.10.2015 р. 

 

Контакт: Ю. Ключівський - керівник Прес-служби  

+420-775288966 (CZ), +380-954545540 (UA),  

E-mail: iaseedua@gmail.com 

 

Інформуємо про створення - Організаційного Комітету Національної експозиції - «Україна 

туристична», яка покликана підготувати та організувати українських представників туристичної 

сфери, в якості учасників 26-ї Міжнародної виставки туристичного руху GO та 25-ї Міжнародної 

виставки туристичних можливостей в регіонах REGIONTOUR, яка відбудеться 14-17.01.2016, в м. 

Брно, Чеська Республіка.  

До складу 5-ти членної Організаційного Комітету ввійшли:  

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

діалог» (IASEED, м. Прага) та Голова громадської організації «Наш Рід» (м. Ужгород, Україна).  

 Колесник Олег - активіст громадської організації «Українська ініціатива Південної 

Моравії» (м. Брно, Чеська Республіка). 

 Литвинюк Ольга - викладач відділення україністики Філософського факультету, 

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

 Пархоменко Ігор - Голова громадської організації «Українська Спілки Брно» (м. Брно, 

Чеська Республіка).  

 Пранничук Богдан - Голова громадської організації «Закарпатський обласний центр 

розвитку сільського туризму» (ЗОЦРСТ, м. Ужгород, Україна). 

  Серед завдань Оргкомітету: 

- організація українських учасників туристичної сфери у роботі Виставок;  

- співпраця та координація діяльності Оргкомітету з Виставкомом; 

- волонтерська допомога учасникам та відвідувачам з України: організаційно-побутова, 

візова, транспортна та інше сприяння українським представникам туристичної сфери Виставок.   

З метою інформування підготовки й ходу участі українських учасників у роботі Виставок - 

створено Прес-службу Оргкомітету та Національної експозиції - «Україна туристична» у складі 3-х 

чоловік: 

Ключівський Юрій - Керівник Прес-служби. 

 Каралкіна Наталія - журналіст і публіцист, редактор видання ProZak.info та кореспондента 

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

 Крат Анатолій - письменник, журналіст, перекладач та члена благодійної організації 

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

GO & REGIONTOUR, 14-17.1.2016, Brno, Czech Republic, phone: +420-775288966, e-mail: iaseedua@gmail.com 
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Ужгород - Брно, 27.10.2015 р. 

 

Контакт: Ю. Ключівський - керівник Прес-служби  

+420-775288966 (CZ), +380-954545540 (UA),  

E-mail: iaseedua@gmail.com 

 

Ініціативною групою разом із Інформаційно-аналітичною службою «Європейсько-Східний 

діалог» (IASEED), яка діє на підставі повноваження від Виставкому - Veletrhy Brno a.s., - створено - 

Організаційний Комітет Національної експозиції «Україна туристична», який покликаний, 

вперше - підготувати й організувати українських представників туристичної сфери у роботі 26-ї 

Міжнародної виставки туристичного руху GO та 25-ї Міжнародної виставки туристичних 

можливостей в регіонах REGIONTOUR, яка відбудеться 14-17.01.2016, в м. Брно, Чеська 

Республіка. Натомість, мета єдиного, національного павільйону - презентація туристичних 

можливостей України та суб'єктів туризму і рекреації, що дозволить посісти гідне місце у 

європейській сім'ї народів та наблизить європейський вибір країни.  

До жалю, Україна ні разу не приймала участі у, по суті, одній з найбільших презентацій 

туристичної індустрії, яка щорічно відбувається в Чеській Республіці що проводиться з акцентом на 

регіони і країни Центральної та Східної Європи та в якій (у 2015 році) взяли участь 1021 туристична 

фірма та агенція, зі 100 туристичних регіонів та 21 країни світу. 

До складу 5-ти членного Організаційного Комітету ввійшли фахівці туристичної сфери та 

представники громадських організацій з України та з Чеської Республіки. Серед завдань 

Оргкомітету: організація українських учасників туристичної сфери у роботі Виставок; співпраця та 

координація діяльності Оргкомітету з Виставкомом; волонтерська допомога учасникам та 

відвідувачам з України: організаційно-побутове, візове, транспортне та інше сприяння українським 

представникам туристичної сфери виставок.   

З метою вчасного та повного інформування підготовки й ходу участі українських учасників у 

роботі Виставок - створено Прес-службу Оргкомітету національної експозиції «Україна 

туристична» у складі 3-х чоловік, які діятимуть: як в Україні так і в Чеській Республіці. 

Натомість, для того, щоб уможливити участь у цих виставках, щонайбільшій кількості 

українських учасників та відвідувачів з України, організатори - запрошують до роботи на 

національній експозиції «Україна туристична», в якості учасників, як очно, тобто реально, 

безпосередньо та фізично (за участі представника) так і заочно, тобто, без фізичної участі 

представника учасника. Так, відповідно до рішення Оргкомітету національної експозиції «Україна 

туристична», встановлена така вартість участі у виставках (в залежності від форми):  

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

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

mailto:iaseedua@gmail.com


  

 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. 

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

 У вартість участі у виставках не входять: візові збори, дорога, бронювання житла та 

проживання, харчування, а також ймовірні екскурсії: у Відень, до Праги та у Дрезден. При цьому, 

робота волонтерів, поточні переклади (з іноземних мов) на національній експозиції та послуги 

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

 Терміни подачі Заявок для участі у виставках та відвідання (у якості туристів), останніх, такі: 

очна і заочна форми (з метою - бути внесеними до Каталогу виставок), кінцевий термін прийняття 

Заявки - 15 листопада 2015 року, а без внесення до Каталогу виставок, кінцевий термін прийняття 

Заявки - 31 грудня 2015 року. Для відвідувачів виставок (в якості туристів), в разі потреби 

виготовлення візи - до 30 листопада 2015 року.  

Позитивно, що Оргкомітет національної експозиції, в разі потреби, готовий сприяти: 

- у візовій підтримці (запрошення від Виставкому) для учасника виставок й туриста; 

- у трансферті по м. Брно: Виставком-летовище чи залізничний/автобусний вокзали; 

- у бронюванні місць для учасників та туристів в: готелі, хостелі чи гуртожитку; 

- в організації ділових зустрічей на виставках та/чи наданні перекладача;   

- в організації екскурсій (Брно, Відень, Прага, Карлові Вари, Дрезден) та/чи екскурсоводі.   

Для зацікавлених, в отриманні додаткової інформації, про участь та відвідання виставок, 

організатори пересилають повну Інформацію про виставки, а також Умови участі у них з 

калькуляцією послуг (із розрахунку на одну особу) та Програму ділової поїздки. 

Розуміючи нагальність та невідворотність змін в Україні та з урахуванням того вкладу, який 

робить, фактично - кожен учасник туристичної сфери у цьому напрямку, а також маючи потенційні 

можливості країни саме у туристичній галузі, пропонуємо розглянути можливість долучитись до 

участі у вищевказаних виставках, не тільки суб'єктам туристичної сфери, але й фахівцям та 

представникам органів влади та управління, включаючи й регіональні.  

Віримо, що наші пропозиції, дозволять не тільки гідно презентувати європейські можливості 

України але й знайти достойних партнерів для українських учасників в Європейському Союзі, а 

також – корисно провести час в Чеській Республіці.  

 

Організаційний Комітет  

Національної експозиції «Україна туристична» 

+380-504320254, +380-954545540  
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Ужгород - Брно, 30.12.2015 р. 

Контакт: Ю. Ключівський - керівник Прес-служби  

+420-775288966 (CZ), +380-954545540 (UA),  

E-mail: iaseedua@gmail.com 

 

Учасники та Програма національної експозиції - «Україна туристична» 
 

Інформуємо про учасників національної експозиції - «Україна туристична», яка відбудеться 

в рамках 26-ї Міжнародної виставки туристичного руху GO та 25-ї Міжнародної виставки 

туристичних можливостей в регіонах REGIONTOUR, які пройдуть 14-17 січня 2016 р., у м. Брно, 

Чеська Республіка. Станом на кінець грудня 2015 року, до участі Виставках зареєструвались кілька 

суб'єктів, які готові до гідної презентації туристичних можливостей України. Серед них: 

Закарпатський обласний центр розвитку сільського туризму (ЗОЦРСТ), який презентуватиме 

десятки садиб та екологічних майданчиків Срібної землі, а також кілька рекреаційних, 

інвестиційних проектів; Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА, яке представить, весь 

туристичний потенціал краю; приватна компанія Rega & R spol. s r.o. - один з найпотужніших, 

міжнародних перевізників, що більше 10-и років здійснює автобусні перевезення між Україною і 

Європою, яка почала надавати послуги мобільного оператора, під торговою маркою - R-mobil. 

 Програма Національної експозиції «Україна туристична», яка ніяк не менша за Програму 

Виставкому, запропонує цілий ряд презентацій, зустрічей, знайомств та перемовин. Так, 

Організаційним Комітетом підготовлено зустріч та перемовини з керівництвом чеського Краю 

Височина, який є партнером Закарпатської області та з посадовими особами неприбуткової 

організації Vysočina Tourism. Крім того, представники Громадської організації «Закарпатський 

обласний центр розвитку сільського туризму» матимуть можливість зустрітись та переговорити з 

керівництвом Асоціації сільського туризму в Чеській Республіці та менеджером проекту 

«Відпочинок у сільській місцевості - круглорічне проживання та досвід». 

 Національна експозиція «Україна туристична» буде презентувати й сувеніри та вироби 

декоративно-прикладного мистецтва України, які учасники побажали привезти на ці Виставки.   

 Ділові зустрічі та перемовини, які відбудуться за участі Оргкомітету Національної експозиції 

«Україна туристична» пройдуть не тільки, безпосередньо на експозиції, але й на подіумі головного 

виставкового павільйону Виставкому, де буде презентовано й Україну фольклорну, в рамках якої 

відбудеться виступ художньої самодіяльності українських виконавців. 

Практично, усіх учасників Національної експозиції «Україна туристична» з України буде 

внесено до Каталогу виставок GO та REGIONTOUR.  
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Організаційний комітет інформує про початок роботи Національної експозиції - «Україна 

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

виставки туристичних можливостей в регіонах REGIONTOUR у м. Брно, в яких вперше 

беруть участь українські представники туристичної сфери. 

 Національна експозиції «Україна туристична» розміщується у двох павільйонах: «P» - 

кутова експозиція 029, площею 12 м2, розміщена між експозиціями винного дому «Домімнант» й 

Південноморавським краєм та «F» - експозиція    , площею 33 м2 де розміщено цілий рейсовий 

автобус Компанії Rega & R spol. s r.o. 

 У роботі Національної експозиції «Україна туристична», яка вперше організована на 

Виставках GO REGIONTOUR, беруть участь такі суб'єкти: 

 1. Інформаційно-аналітична служба «Європейсько-Східний діалог» (IASEED, Прага), яка за 

більше як 15 річну діяльність може пишатись більше ніж 1000-ю клієнтів та замовників з країн 

Європейського Союзу та СНД. Серед надаваних послуг: організація виставок, робота з 

інвестиціями, інжиніринг, консалтинг, маркетинг, бізнес-туризм та інше. 

 2. Закарпатський обласний центр розвитку сільського туризму (ЗОЦРСТ, Ужгород), який  

презентує десятки садиб та екологічних майданчиків Срібної землі, а також - кілька рекреаційних та 

інвестиційних проектів в агротуризмі. 

 3. Управління туризму та курортів Закарпатської обласної державної адміністрації ОДА 

(Ужгород), яке представить, весь туристичний потенціал краю. 

 4. Компанія Rega & R spol. s r.o. (Прага) - міжнародний перевізник, що більше 10-ти років 

здійснює автобусні перевезення між Україною і Європою та почала надавати послуги мобільного 

оператора, з використанням власної торгової марки R-mobil. 

 Програмою Національної експозиції «Україна туристична», крім презентацій учасників, 

передбачено й цілий ряд зустрічей, знайомств та перемовин, зокрема: з керівництвом на чолі з 

гетьманом краю Височина (партнерський край Закарпатської області), з представниками 

неприбуткової організації «Vysočina Tourism» та з Президентом Асоціації сільського туризму в 

Чеській Республіці й з менеджером проекту «Відпочинок у сільській місцевості».  

 Кульмінаційною подією стане презентація всіх учасників та організаторів Національної 

експозиції «Україна туристична», а також виступ художньої самодіяльності «Україна фольклорна», 

яка відбудеться 16.1.2016 р. на сцені павільйону «P», початок о 10:30.  
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 Дебютна для України 26-а Міжнародна виставка туристичного руху GO та 25-а 

Міжнародна виставка туристичних можливостей в регіонах REGIONTOUR - вже історія… 

Національна експозиція - «Україна туристична»… завершує свою роботу та стає історією.  

 

У дебюті Національної експозиції «Україна туристична», яка була вперше організована на 

Виставках GO та REGIONTOUR, прийняли участь:  

- Закарпатський обласний центр розвитку сільського туризму (ЗОЦРСТ), який презентував 

десятки садиб та екологічних майданчиків Срібної землі, а також кілька рекреаційних, інвестиційних 

проектів;  

- Інформаційно-аналітична служба «Європейсько-Східний діалог» (IASEED), яка власне й стала 

ініціатором презентації туристичних можливостей України, які вперше було представлено;  

- Компанія Rega & R spol. s r.o. - міжнародний перевізник пасажирів, яка більше 10-ти років 

здійснює автобусні перевезення між Україною і Європою, яка в Україні надає послуги власного 

мобільного оператора R-mobil;  

- Управління туризму та курортів Закарпатської обласної державної адміністрація, спеціалісти 

якого представили, туристичний всього краю. 

 Позитивно, що всі заплановані та запропоновані Програмою Національної експозиції «Україна 

туристична»: презентації, зустрічі, знайомства та перемовини - пройшли змістовно, вчасно та у повному 

об'ємі. Ба, більше. Однією з найцікавіших презентацій стала інформація про оновлення туристичного 

маркування в Закарпатській області, яке здійснюється на кошти Уряду Чеської Республіки, яке робив 

Іво Доковпіл (Ivo Dokoupil), від руху «Веселка» (DUHA), Єсеніки.  

 Кульмінацією ж Національної експозиції «Україна туристична» стала презентація України 

фольклорної, в рамках якої відбувся виступ художньої самодіяльності колективу «Сударушка», дійство 

якої відбулось на подіумі головного павільйону виставки GO та REGIONTOUR.  

 Там же відбулось й нагородження учасників, організаторів та волонтерів, які гідно презентували 

Україну туристичну та яке було здійснено від імені Консульства України у м. Брно та Організаційного 

Комітету Національної експозиції «Україна туристична».  

 Загалом, за 4 дні роботи Національної експозиції «Україна туристична», обидві експозиції 

відвідали не менше 1 000 гостей з різних країн світу.  

Про роботу Національної експозиції «Україна туристична», проінформували десятки Інтернет-

ЗМІ України та Чеської Республіки. 
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