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Туристична діяльність у Дніпропетровській області у 2017 році
Мережа суб'єктів туристичної діяльності Дніпропетровської області – юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців – у 2017р. становила 325 одиниць (у 2016р. – 322). У її
структурі за типами суб'єктів туристичної діяльності найбільш численною категорією є
турагенти – 96,3% від загальної кількості. Кількість туристів – громадян України, обслугованих
суб'єктами туристичної діяльності протягом року, становила 75,5 тис. осіб
(у 2016р. – 57,8 тис.). Для переважної більшості туристів (98%) основною метою подорожі
була організація дозвілля та відпочинку.
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Фізичні особи-підприємці
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Без ПДВ, акцизного податку й аналогічних обов'язкових платежів.

Географічне охоплення
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя
та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Методологія та визначення
Туристичні оператори – юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких
виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та
надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних і супутніх
послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність.
Туристичні агенти – юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні
особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність із реалізації
туристичного продукту туроператорів і туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а
також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних і супутніх послуг.
Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Туристична
діяльність".
Інформація формується по Україні в цілому та регіонах.
Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/378/mp_turizm.zip
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