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«Visit Ukraine In the future»: Українські готелі в гарячих точках просять світ про 
підтримку, запустили акцію  
 

Українські готелі, які з початком війни у 
багатьох містах виступають хабами для 
розміщення біженців, готують гарячі обіди 
для українських захисників та волонтерів, 
надають свої приміщення під склади 
гуманітарної допомоги, запустили акцію 
«Visit Ukraine In future», покликану 
підтримати українську готельну спільноту, 
яка бере участь у забезпеченні тилу під час 
військових дій та несе великі фінансові 
втрати з початком війни.  
 

Державне Агентство з розвитку туризму 

офіційно підтримало акцію, ініційовану 
готельною спільнотою в особі Асоціації 
готелів та курортів України (UHRA).  
 

Небайдужі люди з усього світу, які хочуть 
підтримати Україну, її економіку та сферу розміщення людей, можуть зробити 
«благодійні бронювання» номерів в українських готелях на будь-який день протягом 
2022 року. Представники сфери гостинності зазначають, що радо чекатимуть гостей 
одразу після перемоги України у війні.  
 

«Туристична галузь, як і будь-яка галузь - доволі сильно страждає від війни. При 
цьому, наприклад в Києві деякі готелі займаються підтримкою територіальної 
оборони, військовослужбовців, готують, розвозять їжу, годують захисників. В 
тимчасово окупованих містах діяльність майже призупинена, де є можливість - теж 
допомагають населенню», - розповіла очільниця Державного Агентства з розвитку 
туризму України Мар’яна Олеськів.  
 



 
 

«До нас дуже багато звертаються колег з усього 
світу і ми бачимо велику готовність міжнародної 
спільноти підтримати Україну загалом, та 
українську туристичну галузь зокрема. І тому у 
співпраці з профільною Асоціацією виникла така 
ідея - надавати змогу вже зараз забронювати 
майбутні подорожі в Україну, щоб люди мали змогу 
підтримати галузь, а після нашої перемоги - 
приїхати і подивитись на наші міста, на наших 
дюдей, мужністю яких зараз захоплюється весь 
світ», -  додала Олеськів.  
 
“З першого дня ініціативи до неї вже долучились 
десятки готельних закладів. Перелік готелів, який 
постійно доповнюється можна знайти на сайті 
Асоціації готелів та курортів України uhra.com.ua та 
порталу підтримки Visit Ukraine. Зробити 

“благодійне бронювання” можна через сайти цих готелів. Достатньо використати 
фільтр “акція Visit Ukraine in future” у тому місті, яке ви хочете підтримати. Розмір 
внеску регулюється кількістю ночей, які ви бажаєте сплатити карткою, суми 
починаются з 40-50 євро за добу, незалежно від сезону бронювання.”,  - розповіла 
Ірина Сідлецька, президент Асоціації готелів та курортів України (UHRA).  
 

Вона додала, що Асоціація отримує численні запити від дружніх іноземних готельних 
асоціацій - членів HOTREC, які хочуть 
підтримати готельну сферу та 
українців, які страждають від дій 
сусідньої країни-агресора  
 

«Ця акція - простий спосіб підтримки 
готелів, які в період вимушеного 
простою активно беруть участь у 
підтримці тилів. Перш за все у 
регіонах активних бойових дій, де 
готелі стають важливою ланкою у 
тимчасовому розміщенні 
евакуйованого населення, 
приготуванні харчів, розміщення 
пунктів гуманітарної допомоги, 
побутового обслуговування. А це - 
витрати, які на перший погляд 
неочевидні, - оплата праці персоналу 
готелів, продуктові закупівлі, охорона тощо”, - кажуть в Асоціації.  



 
 

 

“Це прямий і ефективний спосіб підтримки готельних 
закладів, коли є можливість забронювати та 
передплатити будь-яку кількість ночей на будь-який 
період протягом 2022 року в готелі, який саме ви 
хочете підтримати. Отримані кошти дадуть готелям 
змогу працювати в режимі тилового забезпечення, а 
в майбутньому, коли цей жах закінчиться радо 
прийняти своїх доброчинників», - заявила  очільниця 
Асоціації готелів та курортів України (UHRA).  
 

5 березня агентство Bloomberg повідомило, що сервіс оренди житла Airbnb прийняв 
замовлення майже на 2 мільйони доларів в Україні від людей, які не збираються зупинятися 
у житлі, а просто хочуть підтримати грошима змучених війною українців. За словами 
генерального директора Airbnb Брайана Ческі, на 2-3 березня в Україні було заброньовано 
близько 61 тисячі ночей. На користувачів у США, Великій Британії та Канаді припадає майже 
три чверті від загальної кількості бронювань. 
 

Асоціація готелів та курортів України (UHRA, UKRAINIAN HOTEL & RESORT 

ASSOCIATION) - неприбуткова добровільна громадська організація, що об’єднує готелі та 

курортні заклади розміщення, компанії, що здійснюють діяльність в готельному девелопменті 

та функціонують на ринку України, з метою сталого та системного розвитку галузі. Заснована 

у жовтні 2020 р., на сьогоднішній день налічує 92 готелі з 23 областей України та більш ніж 

5000 працівників.  

Асоціація є вільною для вступу нових учасників та виходу зареєстрованих учасників.  

За додатковою інформацією звертайтесь: telegram uhra2022, +380443913020,   

office@uhra.com.ua, web: www.uhra.com.ua  
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