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Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л. 

Секретар: Романова А.А. 

Присутні: народні депутати Величкович М.Р., Силантьєв Д.О., 

Петренко О.М., Спориш І.Д. 

Відсутні: народний депутат Бакулін Є.М. 

Запрошені: Парубій А.В. – перший заступник Голови Верховної Ради 

України; Abdulkadir Erdogan - менеджер з продаж, м. Кемер; Adem Murat 

Yucel - мер міста Аланія, Туреччина; Ahmet Ali Guven - радник, м. Кемер; Ali 

Osman Celiktas - представник туристичного бізнесу, м. Кемер; Ali Taze - 

службовець, м. Кемер; Alpaslan Unsal – бізнес-партнер мера м. Аланія; Arif 

Celik - менеджер з очистки, м. Кемер; Basar Arslan - менеджер з культури  

м. Кемер; Cumali Afsin - радник, м. Кемер; Elmas Demir - менеджер по 

зв`язкам з пресою та громадськістю, м. Кемер; Gurol Birgen - член фонду 

просування (підтримки) бізнесу, м. Аланія; Hayrullah Canbaz - менеджер з 

ліцензування, м. Кемер; Ibrahim Acar - Директор культури та туризму 

провінції Анталія; Karasu Ozer Zeki - бізнесмен м. Кемер; Levent Benal - 

представник туристичного бізнесу м. Аланія; Mehmet Dahaoglu - член фонду 

просування (підтримки) бізнесу, м. Аланія; Mehmet Yalcin - менеджер 

поліції, м. Кемер; Mustafa Gul - мер міста Кемер, Туреччина; Mustafa Kemal 

Kahya - представник туристичного бізнесу м. Аланія; Sedat Akan - радник,  

м. Кемер; Umit Selcuk Celik - менеджер з науки, м. Кемер; Veil Solak - 

власник готелю "Habes is Hotel"; Бердинських В. - маркетинг–менеджер, 

Голова аналітичного департаменту компанії DEOL Partners; Подлєсна С.С. - 

президент Міжнародного Бізнес Об’єднання; Бичкова О. І. - завідувач 

сектору курортно-туристичної сфери, м. Бердянськ; Бова Ю. А. - 

Тростянецький міський голова; Бойко Г. В. - директор ТОВ «Рутиин»; 

Бойко С. - віце-президент Міжнародного Бізнес Об'єднання; Бондарєва К. В. 

– генеральний директор ТОВ фінансово-будівельної компанії «Пагода»; 

Ганущак Н. В. - координатор роботи Регіональних відділень Асоціації міст 

України; Гриник Г. З.  - заступник начальника управління туризму 



Львівської міської ради; Дейнека Ю. П. - начальник управління 

стратегічного розвитку міста Тернопіль; Добрівський Т. – екс-мер м.Боярка; 

Зелінка С. В. - заступник начальника управління туризму – начальник відділу 

організації туристичної діяльності КМДА; Каліш Б. Л. - начальник відділу 

промоції міста управління туризму та промоції міста Луцької міської ради; 

Квач А.В. - Заліщицький міський голова; Кириленко Л. В. - начальник 

відділу культури Мелітопольської міської ради; Коваль П. В. - перекладач 

Посольства Туреччини в Україні; Кукуруза О. В. - перший заступник 

Первомайського міського голови; Кульчинський А. Б. - міський голова 

м.Трускавець;  

Куц Ю. О. - завідувач КЗ "Культурно-дозвіллєвий комплекс 

"Тростянецький"; Ліптуга І.  - начальник управління туризму та курортів 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;  

Мазурик В. С. - заступник начальника відділу у справах молоді та туризму, 

м. Вінниця; Мельник Б. М. - Болехівський міський голова Івано-Франківської 

області; Онуфрійчук С. М. - власник туристичної компанії "Укрвіза",  

м. Вінниця; Пинзарь І. - віце-президент Міжнародного Бізнес Об'єднання 

Румунії, Молдови; Поляк М. М. - сільський голова с. Поляниця, 

Яремчанської міської ради; Рохов Р. О.  -  помічник Миколаївського 

міського голови; Руденко Л. - Міжнародне Бізнес Об'єднання; Сантросян А. - 

комерційний дирекор ТОВ Астон-Бізнес сервіс; Семака Л. - віце-президент 

Міжнародного Бізнес Об’єднання; Сироватка В. М.  - заступник 

Новокаховського міського голови; Тараненко А. П. - управління туризму 

Департаменту економіки та інвестицій КМДА; Удовиченко В. П. - Президент 

ВГО "Клуб Мерів"; Федорчук А. С. - міський голова м. Бориспіль; 

Хоніч О. П. - заступник Чернігівського міського голови; Яковлєв О. Ю.  - 

Cкадовський міський голова. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.  Шляхи розвитку співробітництва органів місцевого самоврядування 

України і Туреччини у сфері туризму. 

 

 

 

1. 

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. зі вступним словом.  

 

Палатний А.Л. надав слово першому заступнику Голови Верховної 

Ради України Парубію А.В. Парубій А.В. подякував всім запрошеним за те , 

що завітали для обговорення надзвичайно важливого питання розвитку 

співробітництва органів місцевого самоврядування України і Туреччини у 



сфері туризму. Також Андрій Володимирович зазначив, що досвід Туреччини 

буде надзвичайно важливим для розбудови українського туризму. 

 

Палатний А.Л. зазначив, що темою засідання є співробітництво у сфері 

туризму. В Києві розпочалася Міжнародна туристична виставка, що має 

велике значення для розвитку туризму  в державі і  встановленні співпраці 

між представниками туристичної індустрії з різних країн. На цій виставці 

Україна представляє власний туристичний продукт та презентує свої 

туристичні регіони і навпаки, представники туристичної індустрії різних 

країн представляють можливості подорожей для українців.  

Україна за своїм потенціалом для розвитку туристичного та курортно-

рекреаційного бізнесу має надзвичайно привабливі умови: вигідне 

геополітичне становище, географічне розташування, історичне перехрестя 

європейських доріг та наявність унікальних у європейському і світовому 

масштабах культурних і природних об’єктів. 

Палатний А.Л. наголосив на тому, що є проблеми в організації та 

розвитку туризму, неналежній якості туристичної інфраструктури та 

висловив бажання щодо кращої підготовки кваліфікованих кадрів.  

Для України співпраця у сфері туризму з Туреччиною є надзвичайно 

актуальною. Перш за все, вона обумовлена простими статистичними даними. 

Наприклад, за 2015 рік Туреччина стала найпопулярнішим напрямком в 

українців серед країн не-сусідів України. 

Аналогічно, за минулий рік саме громадяни Туреччини зайняли перше 

місце серед жителів країн не-сусідів України, серед туристів, які приїздили 

до України. Кількість туристів з Туреччини до України в 2015 році 

збільшилася в півтора рази, в порівнянні з 2014 роком.  

Палатний А.Л. підкреслив, що Туреччина - це найбільший морський 

сусід України. Дуже актуальною є співпраця наших двох країн як країн-

сусідів та учасників Організації Чорноморського економічного 

співробітництва. До того ж, окрім фактору географічної близькості та 

дружніх стосунків між нашими народами та країнами є, можливо банальний, 

але вагомий фактор, який сприятиме кращій економічній співпраці – 

відсутність часової різниці між Україною та Туреччиною. Адже це впливає 

як на комунікацію в робочі години між бізнесом двох країн, так і позитивно 

на туристичну інфраструктуру, особливо авіасполучення, та на самопочуття 

туристів, що уже є вагомим плюсом у враженнях від відпочинку.  

Палатний А.Л. зауважив, що Україна цінує увагу турецьких партнерів, 

які сьогодні присутні на засіданні, до можливості співпраці в галузі туризму. 

Це не лише бажання до співпраці, а й цінний досвід, який українці зможуть 

перейняти у Туреччини та її місцевого самоврядування. 

Палатний А.Л. додав, що засідання стане поштовхом для встановлення 

тісного співробітництва в сфері туризму між турецькими та українськими 

містами/селищами.  

 



Головуючий надав слово секретарю Комітету, голові підкомітету з 

питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності, народному 

депутату України – Романовій Анні Анатоліївні. Романова А.А. зазначила, 

що не вистачає досвіду, не вистачає фінансування для промоції України на 

міжнародній арені. Якщо за минулий рік з Туреччини до України приїхало 

172 тисячі осіб, то з України до Туреччини виїхало більше півмільйона 

українців. Тобто, звичайно, українці, не допрацьовують, є від'ємне сальдо. 

Тобто до Туреччини їдуть українців вчетверо більше, ніж громадян 

Туреччини приїжджає в Україну. Туреччина потужно розвиваєте таку галузь, 

як медичний туризм. Коли ми включаємо телевізор, то "лікуйся в Туреччині" 

звучить як реклама по наших українських телеканалах. Потужний потенціал 

українських клінік, що дуже привабливі за своїми цінами, дуже доступні, але 

погано розрекламовані та представлені. 

 

Палатний А.Л. надав слово начальнику управління туризму та курортів 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – Ліптузі Івану 

Леонідовичу. Ліптуга І.Л. зазначив, що згідно стратегії, розробленої 

Мінекономрозвитком, є п’ять основних векторів у сфері туризму: 

- перший пріоритетний – безпека туризму в Україні;  

- друге – це розвиток інфраструктури; 

- третє  – це системний підхід в розвитку людських ресурсів, 

професійної підготовки і освіти; 

- четверте – зниження бар’єрів і лібералізація законодавства для 

ведення туристичного бізнесу;  

- п’яте - маркетинг – те, що в силах і бізнесу, і держави, і місцевих 

органів влади. 

 

Палатний А.Л. до слова запросив ініціатора сьогоднішньої зустрічі 

президента Міжнародного бізнес об’єднання – пані Подлєсну Світлану 

Сергіївну. Подлєсна С.С. зазначила, що Міжнародне Бізнес Об'єднання як 

співорганізатор цієї зустрічі вітає усіх з такою важливою подією. 

Обговорення шляхів розвитку співробітництва органів місцевого 

самоврядування України і Туреччини у сфері туризму – важливий крок для 

розвитку ділових контактів між Україною та Туреччиною, бо серед 

українських туристів курорти Туреччини - дуже популярне місце відпочинку 

для українських туристів. Нашим головним завданням ми бачимо пошук 

спільних інтересів розвитку усіх напрямків туристичної галузі, а саме: 

ділового, медичного, пізнавального. І особливим предметом розгляду має 

стати дитячий, молодіжний та оздоровчий туризм. Окрім того, нам цікавий 

досвід турецьких колег у питанні роботи внутрішнього туризму, розбудови 

туристичної галузі як складової частини розвитку місцевого самоврядування. 

Курс України на децентралізацію відкриває значні можливості розвитку цієї 

галузі. І активізація самозайнятості населення у внутрішньому туризмі, 

сервісному обслуговуванні має стати важливим елементом покращання 

життя українців. 



Палатний А.Л. надав слово меру міста Кемер (Туреччина) – пану Гюль 

Мустафі. Мустафа Гюль зазначив, що у 1996 році один із банків Туреччини 

дуже допоміг фінансово. І це сприяло розвитку Кемеру і його туристичної 

інфраструктури. Пан Мустава також наголосив, що Аланія є одним із тих 

міст, де почав найактивніше розвиватися туризм. Кемер було обрано банками 

для фінансової підтримки і для розвитку туризму. Ну, і звичайно, були події в 

країні, і були революції. І це теж впливало і на розвиток туризму і інших 

галузей. І на початку 90-х років, навіть наприкінці 80-х у Туреччині почалися 

дуже активні демократичні зміни, які сприяли розвиткові туризму. Але, 

звичайно, туристична галузь Туреччини розвивалася, звичайно, за рахунок 

капіталів, за рахунок фінансових вкладів. У Туреччині теж були великі 

труднощі, пов'язані із туризмом, але вдалося їх подолати. Капіталовкладення 

відіграли надзвичайно важливу роль. Було зроблено усе можливе для того, 

щоб забезпечити гідні умови для розвитку туризму. Міністерство туризму у 

Туреччині – це одне з міністерств, де дуже часто змінюються міністри і інші 

найважливіші представники. З Європи приїжджає дуже багато людей, і до 

Кемеру, зокрема, до Аланії. Приїжджають з Росії, з Англії, з дуже багатьох 

країн.  

Мустафа Гюль подякував Голові Комітету за прийом.  

 

Палатний А.Л. надав слово меру міста Аланія (Туреччина) – пану 

Юрджель Адем Мурату. Юрджель Адем Мурат підкреслв те, що у Туреччині 

не розглядається туризм лише як спосіб заробити. Туризм важливий, і не 

тільки з фінансового погляду, а й з погляду об'єднання людей в плані 

культури, спільних цінностей. Туризм – це дуже важливий сектор, і тут 

країни мають брати приклад одна з одної. На жаль, сьогодні перед світом 

постала дуже важлива проблема – це проблема тероризму, що, на жаль, теж 

впливає і на учасників певних заходів, і з цим потрібно боротися.  

Пан Юрджель Адем зазначив, що у плані туризму реалізовуються 

відповідні проекти, щоб покращити стан туристичної галузі. З 35 мільйонів 

туристів, які взагалі приїздять до Туреччини, майже третина приїздить саме 

до Аланії, це один з найпопулярніших туристичних напрямків у країні. І це 

вказує на те, що Анталія не лише гарне місце для відпочинку, а і те, що це 

безпечне та стабільне місце.  

На завершення свого виступу пан Юрджель Адем наголосив, що 

туризм – це сфера, яка потребує реклами і оголошення, постійного 

нагадування про себе.  

 

В обговоренні взяли участь: Силантьєв Д.О. – народний депутат 

України; Тараненко А. П. - управління туризму Департаменту економіки 

та інвестицій КМДА; Бова Ю. А. - Тростянецький міський голова; 

Кульчинський А. Б. - міський голова м.Трускавець; Квач А. В. - Заліщицький 

міський голова; Mehmet Dahaoglu - член фонду просування (підтримки) 

бізнесу, м. Аланія; Удовиченко В. П. - Президент ВГО "Клуб Мерів". 

 



 

Ухвалили: 

 

1. Кабінету Міністрів України до 1 листопада 2016 року розробити 

проект заходів щодо забезпечення інвестиційної привабливості України у 

сфері туризму. 

2. Міністерству закордонних справ України доручити Посольству 

України у Туреччині систематично інформувати Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України про туристичні заходи, що відбуваються у 

Туреччині. 

3.Органам місцевого самоврядування українських туристичних міст 

посилити співпрацю з органами місцевого самоврядування Туреччини. 

 

Голосували: «За» - 6; «Проти» - 0; «Утрималось» - 0. 

 

 

 

 

          Голова Комітету                               А.Палатний 

 

 

Секретар Комітету                     А.Романова 

 


