
Час	               Програма

13:30 – 
14:00	

Початок 
14:00 – 
14:10

14:10 – 
15:00

15:05 – 
15:45

16:15–

16:55

16:55 – 
17:15

15:45 – 
16:15

Реєстрація гостей

Вітальне слово Київського міського голови Віталія 
КЛИЧКА / заступника голови Київської міської 
державної адміністрації Марини ХОНДИ

I Панель: Туристична галузь в умовах глобальної 
пандемії COVID-19: наслідки та перспективи  

Обмін досвідом щодо подолання кризи, 
спричиненої пандемією COVID-19, у контексті 
впливу на працівників індустрії гостинності, 
шляхів розвитку і підтримки працівників 
туристичної галузі та сфери в цілому



Модераторка: 

Вікторія МУХА, депутат Київської міської ради, 
голова постійної комісії Київської міської ради з 
питань культури, туризму та інформаційної 
політики



Драгіца ПОНОРАЦ, Надзвичайний і Повноважний 
Посол Чорногорії в Україні 



Еміне ДЖАПАРОВА, Перша заступниця Міністра 
закордонних справ України, голова Національної 
комісії України  у справах UNESCO



Світлана МИХАЙЛОВСЬКА, заступниця 
директора Європейської бізнес асоціації 
(«Наслідки пандемії COVID-19 для бізнесу, роль 
жінок у бізнесі та їх підтримка ») 



Марьяна ОЛЕСЬКІВ, голова Державного 
агентства розвитку туризму України



Олександр СЛОБОЖАН, виконавчий директор 
«Асоціації міст України» 



Відеозвернення: Бека ДЖАКЕЛІ, Координатор зі 
зв’язків з країнами UNWTO 



Панельна дискусія: питання-відповіді 


II Панель: Туристичний сезон в умовах глобальної 
пандемії COVID-19 та популяризація 
перспективних видів туризму 

Формування бачення щодо майбутнього 
туристичної галузі та розвитку перспективних 
видів туризму в умовах пандемії COVID-19 та 
після її подолання



Модератор: Анатолій МАТВІЄНКО, директор 
Київського державного коледжу туризму та 
готельного господарства, кандидат наук з 
соціальних комунікацій, доцент



Відеозвернення: Радник з туризму Комунідаду де 
Мадрид



Віолетта ЯНИШЕВСЬКА, Президент Української 
Асоціації Медичного Туризму, президент Global 
Healthcare Travel Council, Лікар-гематолог, МВА



Відеозвернення: Церен АНАДОЛ, Член правління 
Tursab (Асоціації турецьких туристичних фірм) 



Марина ЛЕО,Партнер DEOL Partners, CEO готелю 
11 Mirrors і мережі апарт-готелів Senator Hotels 
and Apartments 



Анатолій БОРОДИНЕЦЬ, Директор Business 
Travel Association of Ukraine



Марія ЮХНОВЕЦЬ, Президент “Асоціації в’їзних 
туроператорів України”, керівник відділу MICE 
ТОВ “Київський Супутник”



Ганна КРИСЮК , Засновниця міжнародного 
журналу “БізнесWomen”, засновниця 
міжнародного жіночого клубу BisinessWoman 
Club, генеральний директрр Книги Рекордів 
України 



Панельна дискусія: питання-відповіді 


 III Панель: Креативні індустрії провідної 
європейської туристичної столиці: до та після 
пандемії COVID-19

Пропозиції щодо нових іміджевих проєктів та 
дієвих антикризових заходів для позиціонування 
міста Києва як провідної європейської 
туристичної столиці



Модератор: Арсеній ФІНБЕРГ, співвласник та 
співзасновник екскурсійного бюро «Цікавий 
Київ», співзасновник Громадської організації 
Dream Kyiv



Олеся ОСТРОВСЬКА-ЛЮТА,  Генеральна 
директорка «Мистецького арсеналу» 



Марина ГАРБУЗ, Організатор фестивалю 
MotoOpenFest, директор з розвитку 
спортивно-розважального комплексу XPark, 
президент Федерації мотоспорту м. Києва



Сергій МИРНИЙ, Засновник “Чорнобиль тур”, 
голова “Асоціації чорнобильського туризму”, 
засновник Чорнобильського Університету, 
Командир взводу радіаційної розвідки



Олексій ВОЛКОВ, сертифікований кулінарний гід 
Culinary-Certified Tourist Guide by the World Food 
Travel Association, шеф-редактор ресторанного 
порталу RestaurantNEWS EU, експерт 
національної ресторанної премії “Сіль”

Леся НИКИТЮК  Актриса та телеведуча, керівник 
та телеведуча першого українського тревел шоу 
“Le маршрутка”



Панельна дискусія: питання-відповіді 


Підведення підсумків та визначення 
рекомендацій 

Відзначення соціально-відповідальних партнерів

Марина РАДОВА, начальник Управління туризму 
та промоцій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)


Перерва


