
3. Учасники національної експозиції «Україна туристична», їх статус, логотип/торгова марка та контактні дані  

 

№ п/п 

статус* 

Назва юридичної та ПІБ фізичної 

особи (укр. та англ. мовами) 

Логотип/торгова 

марка/інше 

Профіль, види діяльності, 

продукція 
Відповідальна особа Контактні дані 

1. ЮНО Інформаційно - аналітична служба 

«Європейсько-східний діалог»  

Informačně - analytická služba 

Východoevropský dialog 

Information and Analytical Services 

European East Dialogue (IASEED)    

 

1. Виставки, інвестиції, 

інжиніринг, консалтинг, 

маркетинг, бізнес-туризм 

Ключівський Юрій 

Васильович - керівник 

служби 

 

2. 120 00, м. Прага, Чеська Республіка 

3. +420-775288966, +420-602261140 (CZ) 

4.  +380-954545540 (UA) 

iaseedua@gmail.com 

2. ЮВЗ Закарпатська обласна державна 

адміністрація 

Zakarpatská krajská státní administrace 
Transcarpathian Regional State 

Administration  

Державна установа   Москаль Генадій 

Генадійович  

- голова адміністрації  

5. 88000, м. Ужгород, пл. Народна 4 

+380-312614411 (UA) 

zak.oda.tour@gmail.com 

3. ЮНО Закарпатський обласний центр розвитку 

сільського туризму (ЗОЦРСТ) 

Zakarpatský regionální centrum rozvoje  

venkovského cestovního ruchu 

Transcarpathian Regional Center of 

Development of Rural Tourism  

Підтримка власників 

сільських садиб, промоція 

можливостей відпочинку на 

селі, збереження 

етнокультури, традицій та 

звичаїв 

Пранничук Богдан 

Дмитрович - голова 

правління ЗОЦРСТ 

89 435, Ужгородський район, с. 

Кінчеш, вул. Молодіжна,19 

+38 0673105262 (UA) 

pranbog@ukr.net  

4. ЮКО Rega & R spol. s r.o. 

Rega & R spol. s r.o. 

Rega & R spol. s r.o. 
 

 

Приватна компанія, що 

здійснює міжнародні 

автобусні перевезення та 

надає послуги мобільного 

оператора 

Рега Євгеній Іванович - 

засновник та директор 

130 00, Husitská 73/37, Praha 3, Žižkov 

+420-222543080 (CZ) 

info@regabus.cz 

 
* ЮКО - юридична особа, комерційна, очна участь; ЮКЗ - юридична особа, комерційна, заочна участь; ЮНО - юридична особа, некомерційна, очна участь; ЮНЗ - 

юридична особа, некомерційна, заочна участь; ЮВО - юридична особа влади та управління очна участь; ЮВЗ - юридична особа влади та управління заочна участь: ІН - інше.  

 

4. Представники, з якими заплановано ділові зустрічі на національної експозиції «Україна туристична» та контактні дані на них  

 

Зустріч та переговори з 
Відповідальна особа  

та статус  
Контактні дані Примітка 

Керівниками краю Височина (партнерський край Закарпатської області)  
MUDr Jiří Běhounek - 

губернатор краю Височина 

Tel. +420-564602152, GSM +420-724650156, 

svobodova.k@kr-vysocina.cz Делегація у 

складі 5 осіб 
Неприбутковою організацією Vysočina Tourism Tomáš Čihák - керівник 

GSM +420-732650158, www.vysocinatourism.cz  

tomas.cihak@vysocinatourism.cz 

Асоціацією сільського туризму в Чеській Республіці та з менеджером 
проекту Відпочинок у сільській місцевості  

Ing. Zdenka Nosková - 
Голова Асоціації 

GSM +420-777191323, zdenkanoskova@hotmail.cz,   
www.prazdninynavenkove.cz, www.svazvt.cz 

Делегація  
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