
•Державне статистичне спостереження подають юридичні особи (тур- 
оператори та турагенти) 

Хто зобов’язаний 
подавати звіт 

•Затвердженo Наказом Держстату від 17.06.2020 № 181 Бланк форми 

•Не пізніше 28 лютого Термін подання 

•Роз’ясненнями від 09 липня 2020р. № 19.1.2-12/10-20 
Чим керуватись при 

заповненні 

•Система електронної звітності, у т.ч. з використанням  безкоштовного 
сервісу електронного звітування «Кабінет респондента» за 
посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua; 

•На паперових носіях 

Спосіб подання 

•Обов’язковим є заповнення усіх реквізитів адресної частини, підпис 
та прізвище керівника або особи, відповідальної за достовірність, 
телефон та електронна адреса; 

•Обов’язковим є подання звіту щорічно. У разі відсутності туристичної 
діяльності протягом року (необхідно позначити V) відповідь «Ні» (код 
02), то звіт далі не заповнюється та вказується причина  нездійснення 
діяльності. Обов’язково треба заповнити  розділ 1 «Вид туристичної 
діяльності суб’єкта»: туроператор або турагент, тому що розділ 2 
«Витрати на послуги сторонніх організацій, що включені до вартості 
туристичного пакета» заповнюють  тільки туроператори.   

Щодо заповнення 

•Рядок 19-32, 35 розділу 2 «Витрати на послуги сторонніх організацій,  
що включені до вартості туристичного пакету» по графі 3 вміщує 
дані щодо всіх витрат, здійснених туроператором на придбання 
туристичних послуг в інших суб’єктів туристичної діяльності, що 
включені до вартості туристичного пакету (тис.грн з одним 
десятковим знаком).  

•Рядок 19 розділу 2 «Витрати на послуги сторонніх організацій,  що 
включені до вартості туристичного пакету» містить інформацію про 
всі витрати на послуги сторонніх організацій, що використовуються 
при виробництві туристичного пакету, рядок 20 уміщує дані щодо 
витрат  на всі послуги з розміщування туристів, рядок 23 уміщує дані 
щодо витрат на послуги усіх видів пасажирського транспорту. 

Методологічні 
особливості 

заповнення Розділу 2  

•У разі виникнення запитань, маєте можливість отримати 
консультацію у відділі обробки даних статистики населення та 
соціальної статистики за тел. (0552) 26-46-82, 0956810546  

Консультації 

 

 

 

 

 

 

 

Інтернет – нарада на тему  

«Складання та подання державної звітності за формою № 1-туризм» 

№ 1-туризм (річна) юридичні особи «Звіт про туристичну 

діяльність»   



•Державне статистичне спостереження подають фізичні особи-
підприємці (турагенти) 

Хто зобов’язаний 
подавати звіт 

•Затвердженo Наказом Держстату від 17.06.2020 № 181 Бланк форми 

•Не пізніше 28 лютого Термін подання 

•Роз’ясненнями від 09 липня 2020р. № 19.1.2-12/10-20 
Чим керуватись при 

заповненні 

•Система електронної звітності, у т.ч. з використанням  безкоштовного 
сервісу електронного звітування «Кабінет респондента» за 
посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua; 

•На паперових носіях 

Спосіб подання 

•Обов’язковим є заповнення усіх реквізитів адресної частини, підпис та 
прізвище керівника або особи, відповідальної за достовірність, 
телефон та електронна адреса; 

•Обов’язковим є подання звіту щорічно. У разі відсутності туристичної 
діяльності протягом року (необхідно позначити V) відповідь «Ні» (код 
02), то звіт далі не заповнюється та вказується причина  нездійснення 
діяльності.  

Щодо заповнення 

•Рядок 38 розділу 1 «Кількість і вартість реалізованих туристичних 
пакетів» вміщує  дані про туристичні пакети (графа 3), які були 
реалізовані туристам – фізичним особам, а також підприємствам, 
установам, організаціям для своїх працівників. 

•Рядок 38 розділу 1 «Кількість і вартість реалізованих туристичних 
пакетів» графа 4 за рядками 38-42 містить дані про вартість 
реалізованих і зазначених у графі 3 туристичних пакетів, Вартість 
туристичних пакетів зазначається з урахуванням ПДВ (тис.грн з 
одним десятковим знаком). 

•Рядок 38 розділу 1 «Кількість і вартість реалізованих туристичних 
пакетів» графа 5 за рядками 38-42 містить дані про кількість 
ночівель туристів, які були  включені до туристичних пакетів. При 
реалізації групових туристичних пакетів, наприклад 10-денний тур 
для 5 туристів, графа 5 відповідатиме 50 ночівлям (10 днів помножені 
на 5 осіб) 

Методологічні 
особливості 

заповнення Розділу 1  

•У разі виникнення запитань, маєте можливість отримати 
консультацію у відділі обробки даних статистики населення та 
соціальної статистики за тел. (0552) 26-46-82, 0956810546  

Консультації 

 

 

 

 

 

 

 

Інтернет – нарада на тему  

«Складання та подання державної звітності за формою № 1-туризм» 

№ 1-туризм (річна) фізичні особи-підприємці «Звіт про 

туристичну діяльність»   


