
До уваги респондентів, 

які у 2022 році звітуватимуть 

за формою державного статистичного спостереження 

№ 1-туризм (річна) «Звіт про туристичну діяльність» 

 

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2022 рік 

проводиться державне статистичне спостереження (далі – ДСС) «Туристична 

діяльність» за формою №1-туризм (річна) «Звіт про туристичну діяльність» (далі –    

ф. № 1-туризм (річна)). 

Метою проведення ДСС є формування інформації щодо характеристик 

суб'єктів туристичної діяльності, кількості туристів, обслугованих туроператорами та 

турагентами, для інформаційного забезпечення аналізу стану туристичної галузі, 

складання допоміжного (сателітного) рахунку туризму. 

Форма відображає інформацію про діяльність: 

- туроператорів (юридичних осіб), пов’язаної з формуванням і просуванням 

туристичного пакету, його продажем,  

- турагентів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які здійснювали 

посередницьку діяльність з реалізації туристичного пакету туроператорів та 

туристичних послуг інших суб’єктів туристичної діяльності. 

Відповідно до Методологічних положень з організації ДСС «Туристична 

діяльність», затверджених Наказом Держстату 22.10.2021р. № 265, формування 

генеральної сукупності одиниць, яка буде досліджуватись, і перелік респондентів 

ДСС за ф. № 1-туризм (річна), здійснюється на державному рівні, раз на рік, на основі 

інформації Реєстру статистичних одиниць (у частині Статистичного реєстру 

підприємств) та включає одиниці, які за КВЕД відносяться до класів 79.11, 79.12  

а також є активними станом на 01 листопада року, що передує звітному року.  

Доводимо до Вашого відома, що  з метою подальшого вдосконалення ДСС  

й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації, наказом 

Держстату № 123 від 22.06.2021 затверджено новий бланк ф. № 1-туризм (річна). 

При складанні звітності з даного ДСС у 2022 році необхідно керуватися 

Роз'ясненнями щодо показників форми державного статистичного спостереження     

№ 1-туризм (річна) «Звіт про туристичну діяльність», затвердженими Головою 

Держстату 29.07.2021р. №19.1.2-12/34-21, які Ви можете знайти на сайті Держстату 

(www.ukrstat.gov.ua) у рубриці: Респондентам/ Альбом форм державних статистичних 

спостережень на 2022 рік/ Економічна діяльність/ Туризм. 

Основні зміни бланк форми зазнав в адресній частині зокрема, з’явились нові 

реквізити: 

– «Територіальна громада», де респонденту у місцезнаходженні за юридичною 

та фактичною адресою необхідно зазначити відповідну територіальну громаду; 

– «Код території», який заповнюється відповідно до нового Кодифікатора 

адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад 

(КАТОТТГ), затвердженого наказом Мінрегіону від 26.11.2020  № 290 (зі змінами), 

або Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України 

(КОАТУУ), який діяв до набрання чинності постанови Верховної Ради України від  

17 липня 2020 року №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів». 

 

 



2 

 

Наголошуємо на тому, що в разі подання форм в електронному вигляді, код 

території визначається автоматично. Для цього при створенні звіту необхідно оновити 

програмне забезпечення, а при перегляді, переконатися, що два поля реквізиту бланку 

форми «Код території відповідно до» заповнені.  

Звертаємо Вашу увагу, що показники ф. № 1-туризм (річна) «Звіт про 

туристичну діяльність» містять інформацію щодо діяльності туроператорів та 

турагентів за звітний рік. Якщо туроператор/ турагент працював протягом частини 

звітного року, показники форми відображають інформацію за період його фактичної 

діяльності у звітному році.  

Форма №1-туризм (річна) не  містить  інформацію  щодо  туроператорів/ 

турагентів, які надавали лише окремі посередницькі послуги: продаж квитків (авіа, 

залізничних, автобусних); бронювання місць у готелях та інших засобах 

розміщування; медичне страхування; візова підтримка тощо.  

У разі відсутності даних у формі, блок «Інформація щодо відсутності даних» 

містить відповідну позначку щодо причини відсутності даних. Причина 

«Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим 

циклом виробництва» не використовується. 

Якщо показники форми містять дані щодо діяльності туроператорів/  турагентів 

за звітний період, то блок «Інформація щодо відсутності даних» не містить жодної 

позначки.  

Показники форми ґрунтуються на даних таких документів: договорів на 

туристичне обслуговування; агентських договорів щодо реалізації туристичних послуг; 

договорів між туроператорами та іншими суб'єктами господарювання про надання та 

оплату послуг з розміщування туристів, їх перевезення, харчування, екскурсійне 

обслуговування тощо.  

Термін подання форми – не пізніше 28-го лютого 2022 року. 

Прохання усі форми державних статистичних спостережень, у тому числі  

ф. № 1-туризм (річна) подавати на адресу ГУС у Вінницькій області: 

– в електронному вигляді в т.ч. з використанням безкоштовного програмного 

забезпечення Держстату «Кабінет респондента»; 

– в окремих випадках скановані копії на електрону пошту: 

vikno@vn.ukrstat.gov.ua;  

– поштою на адресу ГУС у Вінницькій області (Хмельницьке шосе, 15,  

м. Вінниця, 21100). 

Інформаційну та консультаційну допомогу з питань подання форм можна 

отримати дистанційно:  

– в телефонному режимі ((0432) 52 57 63,   52 57 68);  

– електронною поштою (www.vn.ukrstat.gov.ua, vinstat@vn.ukrstat.gov.ua);  

– через чат сервісу електронного звітування «Кабінет респондента»; 

– вайбер-спільноту "Вінницястат респондентам". 
 

 

 
Довідки за телефоном: (0432) 52 57 67 
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