
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *  
Чекаємо Ваших замовлень на придбання 

статистичних видань за адресою:  
кім. 225, вул. Маршала Бажанова, 28, 

м. Харків, 61002, Україна  
Довідки за телефоном: (057) 706 26 36. 
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Наше здоров’я – своєрідний скарб, 
який кожен із нас повинен берегти та зба-
гачувати змалечку. Передусім, це – запору-
ка формування сильної та конкуренто-
спроможної нації. Тому одне з найважливі-
ших питань сьогодення – збереження здо-
ров’я, а також його відновлення, зокрема, 
через організацію якісного, повноцінного та 
доступного оздоровлення і відпочинку. 

 
*   *   * 

Головне управління статистики у Хар-
ківській області інформує Вас про видання 
статистичного бюлетеня "Туризм та відпо-
чинок в Харківській області у 2018 році", 
який вміщує інформацію, що висвітлює 
стан та тенденції розвитку туристичної дія-
льності, характеризує діяльність колектив-
них засобів розміщування області. 

У бюлетені представлені загальні еко-
номічні показники юридичних осіб та фізи-
чних осіб-підприємців, які здійснювали ту-
ристичну діяльність: кількість і вартість реа-
лізованих туристичних путівок, доходи від 
надання туристичних послуг, витрати 
суб’єктів туристичної діяльності. Також міс-
тить інформацію щодо колективних засобів 
розміщування (юридичні особи, відокрем-
лені підрозділи юридичних осіб): кількість 
місць у них, кількості осіб, що перебували в 
колективних засобах розміщування тощо. 
Інформація надається по області в цілому,  
а також по містах і районах за 2018 р. 

 

*   *   * 

Туризм – тимчасовий виїзд особи з міс-
ця проживання в оздоровчих, пізнавальних, 
професійно-ділових чи інших цілях без здій-
снення оплачуваної діяльності в місці, куди 
особа від’їжджає. 

 

Розподіл суб’єктів туристичної діяльності 
області за видами туристичної діяльності 

(юридичні особи) 
 

95,2%

4,8%

Туроператори

Турагенти

 
 

Розподіл суб’єктів туристичної діяльності 
області за видами туристичної діяльності 

(фізичні особи-підприємці) 

95,6%

4,4%

Турагенти

Суб’єкти, що
здійснюють
екскурсійну
діяльність

 
 

Колективні засоби розміщування – за-
соби розміщування, в яких надають місце 
для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні, 
із загальною кількістю місць 10 або більше.  

До колективних засобів розміщування 
належать готелі та аналогічні засоби роз-
міщування (готелі, мотелі), засоби розмі-
щування на період відпустки та іншого тим-
часового проживання (хостели, будинки 
відпочинку, пансіонати відпочинку, бази ві-
дпочинку, туристські бази, гірськолижні 
притулки), кемпінги та стоянки для житло-
вих автофургонів і причепів та інші засоби 
розміщування (гуртожитки для приїжджих, 
інші місця для тимчасового розміщування). 

 

Колективні засоби розміщування області 
 

 
Усього 

Кількість колективних засобів 
розміщування, од 67 

Кількість місць у КЗР, од 7511 

Кількість номерів у готелях та 
аналогічних засобах розміщу-
вання, од 1889 

Кількість осіб, що перебували 
у КЗР 218535 

з них іноземців 36037 

Кількість ночівель осіб у КЗР, од 438796 

 
 

СПОДІВАЄМОСЯ,  
ЩО ЗАПРОПОНОВАНИЙ ДО УВАГИ  

СТАТИСТИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  
БУДЕ КОРИСНИМ І ЗАЦІКАВИТЬ  

ШИРОКЕ КОЛО ЧИТАЧІВ! 


