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У розділі наведено статистичну інформацію про заклади культури, мистецтва, засоби 

масової інформації та книговидання, а також статистичну інформацію, що характеризує розви-

ток готелів та аналогічних засобів розміщування, відпочинку та туризму в області.  

Закладами культури вважають театри, філармонії, демонстратори фільмів, видавницт-

ва, музеї, бібліотеки, клубні заклади, цирки, парки культури та відпочинку, школи естетичного 

виховання (початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади). 

Демонстраторами фільмів є суб’єкти кінематографії, які здійснюють демонструван-

ня (публічний показ) фільмів (кінотеатри, міські та сільські кіноустановки, відеозали та від-

еоустановки). 

Колективні засоби розміщування (КЗР) - засоби розміщування, в яких надають 

місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні. 

Колективні засоби засоби розміщування, в яких надають місце для ночівлі в кімнаті 

чи іншому приміщенні. Колективні засоби розміщування розподіляються на готелі та 

аналогічні засоби розміщування (готелі, мотелі, хостели, кемпінги, туристські бази, інші 

місця для тимчасового розміщування) та спеціалізовані засоби розміщування (санаторії, 

пансіонати з лікуванням, санаторії-профілакторії, дитячі заклади оздоровлення цілорічної 

дії, дитячі центри, будинки, пансіонати, бази та інші заклади відпочинку). 

Санаторії та пансіонати з лікуванням - лікувально-профілактичні  заклади, що 

обладнані ліжками і надають реабілітаційне лікування, головним чином, на основі цілющих 

властивостей природних факторів. Усі вони спеціалізовані і можуть бути одно- або 

багатопрофільними. У них враховуються ліжка, забезпечені необхідним обладнанням, у 

місяць максимального розгортання. 

Будинки, пансіонати, бази та інші заклади відпочинку – заклади, що призначені 

для відпочинку населення, в яких відпочиваючі протягом певного терміну  розміщуються і 

харчуються або тільки розміщуються. Такі заклади можуть діяти протягом цілого року 

(цілорічні) або протягом сезону (сезонні). Місця враховуються у місяць максимального 

розгортання. 

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку – постійно або тимчасово діючі 



спеціально організовані або пристосовані заклади, призначені для оздоровлення, 

відпочинку та розвитку дітей, що мають визначене місце розташування, матеріально-

технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та 

відпочинку дітей. До дитячих закладів оздоровлення належать дитячі заклади санаторного 

типу, дитячі центри та позаміські заклади оздоровлення та відпочинку. До дитячих закладів 

відпочинку належать табори з денним перебуванням, дитячі заклади праці та відпочинку і 

наметові містечка. 

Спортивна школа – складова система фізичної культури та спорту, яка надає знання, 

формує та забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації спортивних здібностей 

та обдарувань дітей і молоді з метою подальшої підготовки спортсменів високої 

кваліфікації. 

Турист – особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не 

забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без 

здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце 

перебування в зазначений термін. 
 


