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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. 

Колективні засоби розміщування – засоби розміщування, в яких надають 
місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні, у яких число місць повинно 
перевищувати певний мінімум для груп осіб, більших, ніж одна сім'я, а всі місця 
підлягають єдиному керівництву й оплаті відповідно до встановлених цін. 

 Готелі та аналогічні засоби розміщування – колективні засоби 
розміщування, що складаються більше ніж з шести номерів; мають єдине керівництво; 
надають готельні послуги, зокрема обслуговування в номерах, щоденне заправляння 
ліжок та прибирання кімнат і санвузлів; згруповані в класи і категорії відповідно до 
переліку надаваних послуг та наявного устатковання і не входять до категорії 
спеціалізованих закладів. До готелів та аналогічних засобів розміщування відносяться 
готелі, мотелі, хостели, кемпінги, гуртожитки для приїжджих, туристські бази, гірські 
притулки, студентські літні табори тощо. 

Спеціалізовані засоби розміщування – засоби розміщування, що можуть бути 
безприбутковими, мають єдине керівництво, надають мінімум готельних послуг (крім 
щоденного заправляння ліжок), не обов'язково мають номери, а можуть мати одиниці 
житлового типу або колективні спальні приміщення і, крім розміщування, виконують ще 
яку-небудь функцію (наприклад, лікування, оздоровлення, соціальну допомогу тощо). 
До спеціалізованих засобів розміщування відносяться санаторії, дитячі санаторії, 
пансіонати з лікуванням, дитячі заклади оздоровлення цілорічної дії, санаторії-
профілакторії, бальнеологічні лікарні, грязелікарні, бальнеогрязелікарні, будинки, 
пансіонати та бази відпочинку, оздоровчі заклади 1-2 денного перебування 

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.  

Екскурсант – тимчасовий відвідувач, який перебуває менше 24 годин у країні 
або на об'єкті відвідування. 

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку – спеціально організовані або 
пристосовані заклади, призначені для оздоровлення, відпочинку та розвитку дітей, які 
працювали влітку відповідного року і надавали дітям послуги з оздоровлення та 
відпочинку. До дитячих закладів оздоровлення належать позаміські заклади 
оздоровлення, санаторного типу та дитячі центри. До дитячих закладів відпочинку 
належать заклади праці й відпочинку, табори з денним перебуванням, позаміські 
заклади відпочинку та наметові містечка. 


