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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ГОСПОДАРЮ 
І. Сільський туризм, агро-, еко- і зелений туризм 
Пошук різних форм господарювання, що приносили б прибуток для жителів села - це необхідність часу. Це явище, яке характерне для всіх держав, бо не всі хлібороби витримують умови конкурентності на ринку, не всі можуть дешево виробляти і з прибутком продавати вироблену продукцію, одержуючи при цьому задовільний прибуток від ведення сільського господарства. Мешканці сільських територій шукають діяльність, яка могла б бути швидко розпочата навіть в невеликих об'ємах, та дозволила б краще використати переваги регіону і власного господарства, не вимагала б надмірно великих фінансових витрат. Така форма - це сільський туризм, в тому числі агротуризм. Розвиток сільського туризму - це шанс господарської активізації тих сільських регіонів, які характеризуються низькими прибутками з сільського господарства, високим показником безробіття, бідним ринком праці і, як наслідок - посиленою еміграцією молодих людей до міст.
Для чого сільський туризм?
Розвиток туризму може принести користь сільським громадам при умові його професійного розвитку. В економічному аспекті сільський туризм дає важливе додаткове або нове джерело прибутку. У результаті, в туризмі і діяльності навколо нього може з'явитись багато нових місць праці, а завдяки напливові туристів є можливість підтримки вже існуючих місць в сфері послуг, транспорту, торгівлі ітд. Туризм може приваблювати нові господарські суб'єкти, цим самим сприяти диверсифікації та зміцнення місцевого господарства. Успіх сільськогосподарського туризму залежить, між іншим, від привабливості природного середовища. 

Господарські вигоди, пов'язані з розвитком туризму:
- наплив грошей, 
- зміцнення економіки (на рівні місцевості, регіону, держави),завдяки виробництву товарів і послуг для туристів, 
- ріст рівня зайнятості людей, 
- розвиток інвестиційної діяльності, стимульованої більшими розмірами туристичного руху, 
- краще використання вже існуючої інфраструктури, розвиток сектора послуг, що супроводжують туристів та місцевих мешканців.
      Отже, спочатку кілька визначень основних понять щодо туризму в сільській місцевості.
      Сільський туризм - форма відпочинку у сільській місцевості в приватній садибі сільського господаря з широкими можливостями використання природного, матеріального і культурного потенціалу регіону. Організатором виступає сільська родина, яка надає власне житло та забезпечує продуктами харчування, виробленими в особистому селянському господарстві. Сільський туризм може бути чистого і змішаного видів. Сільський туризм чистого виду передбачає надання туристичних послуг на базі приватного міні-готелю У такому разі ця діяльність є основним джерелом доходів. Сільський туризм змішаного виду - це надання послуг гостинності поряд із веденням особистого селянського (фермерського) господарства. У цьому випадку доходи від діяльності з надання гостинності відпочиваючим, як правило, будуть доповненням до основного доходу від сільськогосподарської або інших видів діяльності.
      У нашому Пораднику йтиметься тільки про змішаний вид сільського туризму, усі поради стосуватимуться лише такого виду послуг.
      Поняття "сільський туризм" часто ототожнюють з поняттям "агротуризм", але перше є значно ширшим.
      Агротуризм - форма сільського туризму, яка безпосередньо пов'язана з селянським (фермерським) господарством, що одночасно надає послуги з проживання та харчування, знайомить із сільськогосподарською діяльністю, традиціями та звичаями даного регіону. Розрізняють дві основні форми агротуризму: винаймання помешкання з обслуговуванням безпосередньо в межах господарства або розміщення на нічліг з самообслуговуванням на землях, що належать до господарства (кемпінги та намети).
      Екотуризм (зелений туризм) - форма активного і безпосереднього відвідування територій з особливими природними і культурними умовами. Екотуризм спрямований на охорону природного і культурного середовища регіонів, які відвідують туристи. Синонімом поняття "екотуризм" є поняття "природничий туризм". Екотуризм може бути активним, фауно- та флористичним, культурологічним і етнографічним. 
       
Головні принади сільського, агро- і екотуризму:
Сільський
Агротуризм
Екотуризм
• сільський спосіб життя 
• природне середовище 
• місцева культура 
• традиційна архітектура 
• участь у місцевих культурних подіях
•сільськогосподарські заняття •споживання екологічно чистих    продуктів харчування 
•участь у сільськогосподарських 
роботах 
•догляд за тваринами
•цінності природного середовища 
•етнографічні об'єкти 
•«зелені школи» 
•активні туристичні заняття без шкоди для довкілля
 
       ІІ. Суть і значення сільського туризму в Україні 
Складові сільського туризму і агротуризму:
розселення (гостинні кімнати, кімнати для груп, окремі оселі для
проживання, наметові поля, кемпінгові будиночки),
щось незвичайне у довкіллі: гори, озера, ріки, ліс, море, чисте
повітря,
доступні розваги: туристичні шляхи; об'єкти спорту, культури
освіти; ремесла,
форми проведення вільного часу: праця в господарстві, їзда на
конях, водні види спорту, участь в культурних заходах, набуття
нових умінь,
можливі послуги: опіка над дітьми, крамниця, пошта, аптека, тран-
спорт ітд.

 Розвиток та оцінка різних можливостей ведення туристичної
діяльності
Сільській родині, яка планує займатися сільським туризмом, необхідно  подумати над: 
-  що має моє господарство?
-  що пропонує його оточення: сусіди, село, регіон?
-  які уміння, знання і кваліфікації є у мене?
-  що сприяє розвиткові туризму?
-  що можна запропонувати для потенційного туриста?
-  що буде вирішальним, чи турист захоче вибрати саме нас (наше господарство)?
Село і регіон
Не кожна околиця створює корисні умови для розвитку туризму. Роздумуючи над прийняттям рішення про початок туристичної діяльності треба розуміти міцні і слабкі сторони навколишнього середовища, у якому хочемо діяти.
Туристична привабливість середовища може означати:
о   природні переваги: море, гори... о   будівлі,
о   традиційне сільське господарство,
о   поверхня, мікроклімат,
о   технічна інфраструктура села,
о   чистота і порядок,
о   спортивно - оздоровчі заклади: басейни, тенісні корти, спортивні площадки, футбольні поля.
Форми проведення дозвілля - це необхідна складова туристичної пропозиції. Крім спортивної активності урізноманітненням перебування туристів може бути участь в подіях місцевого значення: хрестинах, відзначенні свят, навчанні народних промислів ітд.
Послуги - це також важливий елемент туристичної пропозиції. Серед них є такі, які пов'язані тільки з туризмом, як наприклад, прокат туристичного спорядження : велосипедів, санок, човнів; торгівельні послуги, ремісничі ітд.
      Яким чином сільський туризм може вплинути на вирішення проблем села?
      Позитивний вплив сільського зеленого туризму на поліпшення умов і якості життя селян полягає передусім у тому, що він розширює сферу зайнятості сільського населення, особливо жінок, і дає селянам додатковий заробіток. При цьому їхні прибутки надходять не тільки від здавання в найм приміщень для проживання, а й від таких послуг:
      безпосередня реалізація власних сільськогосподарських продуктів (без посередників і транспортних витрат);
      приготування їжі для гостей (з власноруч вирощених продуктів);
      прокат спортивного та рибацького інвентарю;
      продаж ремісничих та інших виробів;
       ознайомлення з місцевими традиціями та культурою;
      залучення до участі у сільськогосподарських роботах, зокрема, на пасіці, у косовиці;
      організація розваг (катання на бричці, човні, спостереження за птахами, рибальство тощо).
      Ця діяльність впливає на підвищення рівня життя всіх мешканців, дозволяє створювати нові робочі місця. Ось чому в багатьох країнах приділяється велика увага розвитку сільського туризму як галузі, яка дає можливість у короткий час оживити місцеву інфраструктуру.
      Сільський зелений туризм справляє позитивний вплив на відродження, збереження і розвиток місцевих народних звичаїв, промислів, пам'яток історико-культурної спадщини. Проявляючи інтерес до цих надбань народної культури, нерідко саме жителі міст, які відпочивають у селі, розкривають місцевим жителям справжню цінність культурних пам'яток і таким чином допомагають їх збереженню.
      Суттєву роль відіграє сільський зелений туризм у підвищенні культурно-освітнього рівня сільського населення. Готуючись до прийому і обслуговування відпочиваючих, члени селянських родин збагачують свої знання з ведення домашнього господарства, гігієни і санітари, приготування їжі тощо, а спілкування з гостями розширює їхній світогляд, дає змогу зав'язати нові знайомства, знайти друзів в інших населених пунктах. 
       ІІІ. Правове регулювання сільського  туризму 
      Селянин, який міркує, чи зайнятися сільським туризмом, неодмінно запитає себе або почує від інших:
      Чи законна така діяльність?
      Чи треба реєструватися підприємцем?
      Чи треба отримувати ліцензії або інші дозволи від чиновників?
      Які саме податки та збори треба платити?
      Спробуємо відповісти на ці запитання.
      1. Сільський туризм є законним видом діяльності. Сільський туризм визнано окремим видом туризму, розвиток якого є пріоритетним напрямом державної політики у статтях 4 та 6 Закону України «Про туризм», № 324 від 15.09.1995 р. Право особистих селянських господарств займатися сільським зеленим туризмом визначено і в статті 1 Закону України „Про особисте селянське господарство", № 742 від 15.05.2003 р.  
Однак в Довіднику видів економічної діяльності (КВЕД)  цей вид діяльності не визначено , але за кодом 55.2 визначено такий вид діяльності, як Надання інших місць для тимчасового проживання

Ця група включає:
-надання місць іншими засобами розміщення для тимчасового, переважно короткотермінового, проживання: у туристичних таборах, літніх будиночках, квартирах, які здають під час відпускного періоду, на майданчиках для кемпінгів і в будівлях на території кемпінгів, у сімейних пансіонах, селянських садибах, молодіжних та гірських  турбазах тощо.
2. Цей вид діяльності можна здійснювати з реєстрацією або без реєстрації підприємницької діяльності.       
Важливо, що власники садиб, які не зареєструвалися як приватні підприємці, можуть надавати послуги лише щодо тимчасового проживання туристів. 
Якщо власник садиби зареєструвався як приватний підприємець, то він має право також надавати послуги з харчування, туристичного супроводу, торгівлі тощо.
      Варто також перевірити, чи не прийняли місцеві державні адміністрації програми розвитку туризму, зокрема, сільського. Такі програми передбачають збір даних про власників садиб, які можуть надавати послуги з розміщення і харчування туристів, а також допомогу з інформування власників садиб про потенційних туристів і навпаки, інформування туристів про власників садиб, які надають послуги.
      Власник садиби має право отримувати інформацію, необхідну для своєї діяльності у сфері туризму, в державних органах та сільських і селищних радах, а також брати участь у розробці місцевих програм розвитку сільського зеленого туризму (стаття 24 Закону України „Про туризм").
      Окремою формою підтримки в багатьох місцевих програмах визнано надання державною службою зайнятості дотацій безробітним, які підтвердили намір започаткувати власну справу в сфері сільського туризму і згодні зареєструватися як приватні підприємці.
      Чи зможе власник садиби найняти працівника, якщо це буде необхідно, у розпал туристичного сезону? Так, зможе. Трудові договори між власником садиби, який не зареєструвався як підприємець, та працівниками укладаються тільки письмово і підлягають реєстрації протягом одного тижня у місцевому органі служби зайнятості за місцем проживання працівника (стаття 24-1 Кодексу законів про працю) (зразок договору додається).
      3. Ліцензування послуг із розміщення та харчування туристів законом не вимагається. 
У статті 5 Закону України „Про туризм" це виписано дуже чітко і в Законі України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності" № 1775 від 01.06.2000 р ліцензії для цих видів діяльності не передбачені.
Ліцензуються такі послуги:
- організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійна діяльність.
      Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг та послуг харчування застосовуються тільки до громадян, які зареєструвалися як підприємці.
 Незаконними є будь-які вимоги до власника садиби отримувати або показувати сертифікати, вказані у Правилах обов'язкової сертифікації готельних послуг та послуг харчування (затверджено Наказом Держстандарту № 37 від 27.01.1999 р.).
      Власник садиби може звернутись із заявкою про таку сертифікацію або надання категорії своїй садибі як туристичного об'єкта добровільно, якщо це потрібно для задоволення запитів туристів. Але це його право, а не обов'язок (стаття 19 Закону України „Про туризм").
      Також власник садиби не зобов'язаний мати освіту за спеціальністю „готельне господарство", щоб надавати послуги з розміщення і харчування туристів Проте, треба пам'ятати, що в разі наявності семи або більше номерів (окремих приміщень для розміщення туристів), власник садиби буде зобов'язаний виконувати вимоги Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг (Наказ Державної туристичної адміністрації України № 19 від 16.03 2004 р )
      Договори з розміщення туристів (оренди житла) можуть бути і письмовими, і усними. Але бажано скористатися письмовими зразками. У випадку, якщо туристи заподіють яку-небудь шкоду садибі, буде легше довести вимоги її власника.
      Навіть за тривалого проживання туристів у садибі, треба пам'ятати, що договори з їх розміщення потребують нотаріального засвідчення та реєстрації в органах технічної інвентаризації тільки у випадку, якщо строк дії договору перевищує 12 місяців (стаття 793 Цивільного кодексу України). Але щоб уникнути порушення пункту 9.1 Закону України "Про податок з фізичних осіб", строк перебування одного туриста власнику садиби, який не є підприємцем, краще вказувати не більше 15 днів. Тоді вимоги засвідчувати або реєструвати такі договори також будуть незаконними.       На вимогу туриста власник садиби може видавати заповнений власноруч документ, який зазначає строк розміщення, вартість основних і додаткових послуг, а також прізвище та ім'я туриста.
      Важливо, що власники садиб, які не зареєструвалися як приватні підприємці, можуть укладати договори саме на розміщення туристів, а не їх туристичне обслуговування. Але власник садиби може укласти договори не з окремими туристами, а з туристичною фірмою.
      4. Податки та збори щодо сільського туризму насправді можуть бути не такими обтяжливими, як виглядає під час читання понад 30 законів та декретів України про оподаткування.
         Доходи від оренди житла та інших приміщень садиби оподатковуються за загальною ставкою податку з доходів фізичних осіб 13%. Проте на цю суму не нараховуються збори на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування, оскільки власник садиби тільки надає у користування своє майно, а не виконує при цьому інші платні роботи чи послуги для туристів (лист Пенсійного фонду України № 1852/04 від 27 02 2004 р ).
      Власник садиби, який не зареєструвався як підприємець, а веде книгу обліку доходів, не зобов'язаний фіксувати свої витрати, пов'язані з розміщенням туристів у садибі. Річ у тім, що при поданні річної податкової декларації, власник садиби має право повернути собі 25% одержаного Від оренди житла доходу без додання документів, які підтверджують витрати, як це вимагається від підприємців. Таке право власника садиби передбачено в чинному додатку 6 до Інструкції про прибутковий податок з громадян № 12 від 21.04.1993 р. Якщо приватні підприємці мають сплачувати податок з доходів авансом щоквартально, то власник садиби може сплачувати податок з доходів від надання послуг із харчування туристів на підставі річної декларації (якщо ці доходи не звільнені від оподаткування згідно з наступним абзацом), або протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу в частині доходів від розміщення туристів.
      Щодо надання послуг з харчування туристів, то дуже важливим є те, що пункт 4.3.36 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» № 889 від 22.05.2003 р. звільняє від сплати податку доходи, отримані від продажу вирощеної власником у своїй садибі сільськогосподарської продукції, в тому числі продуктів її первинної переробки. При чому садиба має бути надана для ведення особистого селянського господарства без збільшення паю, чи з присадибною ділянкою житлового будинку.
      Власник садиби має подати туристам (на їх вимогу) довідку про своє право отримувати такі доходи без утримання податку. Форму довідки затверджує Кабінет Міністрів України.
      Якщо власник садиби зареєструвався як приватний підприємець, то він має право без придбання патенту здійснювати торгівельну діяльність із продажу харчів вітчизняного виробництва, указаних у статті 6 Закону України „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" № 98 від 23.03.1996 р. (хліб і хлібні вироби, борошно, сіль, цукор, олія, молоко і вершки, крім згущених і добавок, безалкогольні напої, морозиво, дитяче харчування, яловичина і свинина, домашня птиця, риба, яйця, ягоди і садовина, мед та інші продукти бджільництва, картопля та плодоовочева продукція).
      У разі суперечок щодо повернення частини податків треба пам'ятати, що за неповне або несвоєчасне перерахування власнику садиби суми надмірно сплаченого ним податку готівкою, через банк або відділення пошти, районний орган державного казначейства має накласти на податкову інспекцію штраф у розмірі 10, 50 або 100% суми податку (Інструкція Державного казначейства № 82 від 04.05.2005 р.).
      5. Власник садиби, який хоче припинити діяльність у галузі сільського зеленого туризму, не має виконувати якісь додаткові формальності, якщо він не зареєстрований як приватний підприємець
      Процедура припинення реєстрації фізичної особи-підприємця визначена Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» № 755 від 15.05.2003 р. Вона є доволі тривалою і тому власнику садиби треба ретельно обміркувати, чи потенційна кількість туристів і доходи від їх обслуговування будуть достатні, щоб покрити витрати на реєстрацію або припинення своєї підприємницької діяльності. 
Вимоги до ведення діяльності з сільського зеленого туризму видно з таблиці : 
Вид діяльності
Без реєстрації як підприємці
Зареєстровані підприємці
Дозволені види послуг
Послуги з розміщення та харчування туристів
Інші види  туристичних послуг
(наприклад, супровід туристів)
Участь у місцевих програмах розвитку сільського зеленого туризму
Дозволена
Дозволена
Дотація безробітним на започаткування власної справи у сфері сільського зеленого туризму
Не призначається
Може призначатися
 за умов складання бізнес-плану
Трудові договори з іншими особами, крім членів сім'ї
Підлягають реєстрації органом державної служби зайнятості
Не обмежено
Ліцензування
Не потрібне
Обов'язкове для інших видів 
послуг, крім розміщення і харчування туристів
Сертифікація
Добровільна
Обов'язкова (до семи номерів для 
туристів у садибі - добровільна)
Реєстрація договорів
Не потрібна, якщо строк розміщення кожного туриста менше 15 днів
Не потрібна, якщо строк розміщення 
кожного туриста менше 12 місяців
Сплата податку на додану вартість
Не сплачується на суму послуг з харчування туристів до 300 тисяч грн. протягом останніх 12 місяців Оренда приміщень звільнена від ПДВ 
Не сплачується на суму послуг з 
харчування туристів до 300 тисяч грн 
протягом останніх 12 місяців 
Сплата податку з доходів фізичних осіб 
Якщо не більше 9 спальних місць податок з послуг розміщення не сплачується, в іншому разі сплачується в розмірі  13%  доходу від оренди приміщень (облік витрат не обов'язковий).
 Доходи від продажу сільгосппродукції та її первинної переробки звільнено від податку. Збори в Пенсійний фонд не нараховуються.
За прощеною системою по ставкам єдиного податку, встановленого районними радами,  або 13% (з 01.01.07 – 15%) з доходу за винятком пов'язаних витрат. Збори в Пенсійний фонд нараховуються на суму до 10 прожиткових мінімумів на місяць.
Припинення діяльності 
Окремі дії не потрібні 
Необхідно знятися з обліку
  
      IV. Чи підходить діяльність з надання гостинності для Вас? 
      Це запитання складне, і на нього важко відразу однозначно відповісти.. Відомі випадки, коли, поряд із основною сільськогосподарською діяльністю, селяни починали надавати послуги із прийому туристів, і через деякий час доходи від цієї діяльності вже реально перевищували доходи від особистого селянського господарства. Проте, все ж таки частіше, сільський туризм є додатковою діяльністю, і доходи від неї складають від 25 до 50 відсотків доходу від особистого селянського господарства. Водночас деякі господарі розглядають сільський туризм просто як урізноманітнення свого щоденного життя, займаються ним більше задля розваги, а не заради грошей. Слід зазначити, що сільський туризм — набагато ефективніший спосіб заробітку грошей, у порівнянні з іншими видами діяльності, спрямованими на швидке отримання прибутку.
      Проте, якщо чогось не любиш, не примушуй себе. Бо з примусу ні Ви самі, ані Ваші гості задоволеними не будуть
      Поставте собі такі запитання чи вмію я посміхатися з ранку до вечора? Чи не заважають мені «чужі» у моєму будинку? Чи вмію я уважно слухати інших? Чи можу розраховувати на допомогу родичів чи друзів? Чи маю який-небудь досвід у наданні таких послуг?
      Якщо Ви схиляєтеся більше до позитивних відповідей, маєте достатньо рис, необхідних у цій галузі, то можете розпочинати діяльність з надання послуг у сфері сільського зеленого туризму з використанням майна особистого селянського господарства. 
 
      V. Чого очікує турист? 
      Отже, Ви прийняли рішення розпочати діяльність із надання гостинності. Тепер уважно подивіться навколо себе. Що саме можна запропонувати туристу, чим привабити його до Вашої місцевості? Які маєте принади? У чому полягає "родзинка" Ваших послуг?
      Добре проаналізуйте усі сильні та слабкі сторони регіону, де Ви живете. Яка туристична цінність Вашого села та навколишньої місцевості? Це — непроста справа, оскільки на ці фактори господар майже не має впливу.
      Розташування. Місцевість має бути привабливою. Можливо, ця місцевість вже визнана традиційно туристичною, або ж вона має підстави, щоб стати такою, просто досі ще недостатньо розрекламована. Якщо ж село знаходиться недалеко від доріг з інтенсивним рухом, поблизу промислових об'єктів або у непривабливому оточенні тощо, то ця місцевість не є привабливою для розвитку сільського туризму.
      Ландшафт. Безперечно, найбільший шанс на успіх мають села із мальовничими природними краєвидами (наявність озер, річок, лісів, пагорбів, гір, луків, ярів). На привабливість пейзажу досить сильно впливає архітектурний стиль забудови житлових будинків, який має бути близьким до традиційного сільського, характерного для певної сільської території. У селі турист прагне знайти те, чого немає у місті.
      Екологічні умови. У сільському туризмі чисте довкілля є необхідною умовою отримання доходів, адже турист хоче відпочивати у контакті з чистою, незабрудненою природою Піклуватися необхідно не лише про природні ресурси (воду, повітря, ґрунти, рослинність), а й про усе оточення, у тому числі ландшафти і забудову. Маємо на увазі чистоту і гармонію природи і архітектури. Неможливий сільський туризм там, де існують «дикі» зливи стоків або відходи зливають до меліоративних канав, рік чи озер. Слід вирішити і проблему переробки або вивезення відходів. Усе село і, зокрема, Ваш двір, мають бути чистими щодня
      Загальна інфраструктура Важливим елементом інфраструктури є крамниці, пошта, банк, телефонні мережі, пункти торгівлі і, звичайно ж, місця для відпочинку та розваг. З гастрономією у селі часто досить скрутно. Бракує спокійних, затишних, приємних ресторанів чи кафе в стилі старої корчми, оформлених за традиціями даного регіону, із характерними стравами. Не в усіх селах є споруди, що слугують охороні довкілля, - очисні споруди і каналізації, система водопостачання. Часто потребують поліпшення і під'їзди до села
      Туристична інфраструктура. Уявімо, що погода зіпсувалась або ж зараз просто міжсезоння Що Ви запропонуєте своєму гостю? Подумайте про місця для відпочинку та розваг. Ви можете розпочати із чогось, що не потребуватиме вкладання величезних коштів наприклад, облаштувати невеликий спортивний майданчик, майданчик для дітей, доріжки для ходьби чи їзди на велосипеді, підводі, організувати прокат спортивного інвентарю, похід на пасіку тощо. Останнім часом популярним серед туристів стає участь у місцевих виставках, фестивалях та святкуваннях. Дуже полюбляють відпочиваючі поїздки на бричках, кінну їзду, катання на ґринджолах і санях, риболовлю, грилі і барбекю, відвідини історичних об'єктів.
      Сім'я, яка приймає гостей. Сільський туризм підходить для родини, членів якої можна залучити до надання гостинності хоча б на сезон. Господар та члени його родини мають бути комунікабельними, здатними зацікавлено слухати і розмовляти з гостями. Бажано володіти інформацією про історію свого села, звичаї і традиції, а ще — бути здатними показати особливості сільського способу життя. Не рекомендується розпочинати діяльність у родинах, де не всі члени погоджуються на прийняття і обслуговування гостей. Найголовніше тут - гостинний підхід і приємна атмосфера, які у будь-якому разі сприятимуть зменшенню недоліків у Ваших послугах і залишать приємні спогади і враження від  перебування. 
 
     





 VI. Підготовка садиби до прийому гостей 
      Успіх господаря, який має намір приймати і обслуговувати гостей, залежить від впорядкування садиби та її гарного оформлення.
      Суттєві зміни в облаштуванні садиби потребують значних капіталовкладень і витрат часу. Тому пріоритетом має стати приведення у порядок того, що є. У межах своїх можливостей бажано було б здійснити роботи, спрямовані на забезпечення привабливого художньо-естетичного виду будівель, благоустрій та інженерне облаштування  садиби і житлового будинку, оформлення інтер'єру жилих приміщень.
      Огорожі. Велику роль в оформленні садиби мають огорожі, паркани, хвіртки, лавки, тіньові навіси та інше. Огорожі створюють приємне загальне враження про дім, якщо вони оформлені просто і гарно. І навпаки, недбало зроблена або недоглянута огорожа зіпсує вигляд садиби. Хвіртка і ворота є сполучною ланкою між подвір'ям і вулицею, тому їх художньому оформленню бажано приділити відповідну увагу. При оформленні огорож слід враховувати колір будинку. Якщо він має яскраве забарвлення, огорожу краще фарбувати у світлі кольори. Якщо ж будинок світлого кольору, огорожа має бути з яскравим орнаментом. Щодо матеріалу огорожі, то він може бути будь-яким: метал, камінь, дерево, глина, цегла і навіть кущі (живопліт).
      Подвір'я. У межах території садиби виділяють дві зони - рекреаційну і господарську. Рекреаційна — територія, де формуються місця для відпочинку, занять спортом, ігрові майданчики для дітей тощо. Господарська — для розміщення приміщень для худоби і птиці, місця для їх вигулу, збереження кормів, городу. Як рекреаційна, так і господарська зони мають бути охайними і незахаращеними, бажано з окремими під'їздами та відділеними одна від одної.
      Ландшафт садиби. При плануванні ландшафту садиби необхідно враховувати, перш за все, особливості і природні багатства місцевості — наявність водойм (мінеральних джерел, водоспадів), лісу, природних луків або зелених галявин, рельєф (гори, печери, гроти). Гостям можна запропонувати відвідати ці місця. У такому випадку слід продумати:
      зручний підхід до них;
      облаштування майданчиків для відпочинку з метою запобігання ушкодження природи;
      забезпечення регулярного догляду за цими місцями.
       Природні об'єкти значно «розширять» територію садиби та вигідно доповнять запропоновані господарями послуги.
      Під'їзд до садиби. Театр починається з гардеробу, а зустріч Ваших гостей - саме з перших позитивних емоцій.. Тому дуже важливо облаштувати зручний підхід чи під'їзд до садиби, місце для паркування автомобілів.
      Зелені насадження. Наступні позитивні емоції забезпечить відвідувачам краса парадної частини садиби.. Це може бути партер з квітів та декоративних рослин або навіть маленький палісадничок з декоративно-листяних рослин з великим екзотичним листям. Можна застосувати звичайні садові газони, які, як правило, створюють з травосумішей різних видів злакових і бобових рослин.
      Господарський двір. Місце утримання домашніх тварин має бути охайним, чистим, зручним для підходу та годування тварин відпочиваючими (з дозволу господарів). Особливо це подобається дітям, для яких допомога в догляді за тваринами може бути цікавим, незвичним заняттям. Однак господарський двір має бути відокремленим від місць відпочинку гостей.
      Місця для відпочинку на подвір'ї. Бажано на подвір'ї мати зелену галявину для ігор та відпочинку на траві. Якщо дозволяє площа ділянки, можна облаштувати спортивний майданчик з простими тренажерами для дорослих та спорудами для фізичного розвитку дітей різного віку.
      Місце для вогнища (мангал для шашликів, споруда для приготування юшки на вогні) може стати улюбленим місцем відпочинку і спілкування у вечірній час.
      Якщо є щонайменша можливість створення водоймища, басейну чи водяних споруд (фонтанів, фонтанчиків, струмків, аквакамер з підсвіткою та бульбашками кисню тощо), варто їх зробити. «Жива» вода покращує мікроклімат, особливо у спекотних умовах, за нею цікаво спостерігати всім, до того ж вона вигідно доповнить ландшафт. Місце для тихого відпочинку може бути невеличким: просто майданчик з лавою чи альтанка, але в зручному і привабливому озелененому місці. «Хітом» може стати декоративний сад-город. Якщо відкинути звичні рамки його влаштування, поєднати овочі з квітами, духмяними і декоративними рослинами, то це буде найгарніша прикраса садиби. Урожай збільшиться, а при правильному поєднанні рослин, вони майже не хворітимуть, і шкідники їх обминатимуть.
      Літня душова. Лазня. Для зручності гостей в межах садиби можна спорудити літні душові, вода в яких буде нагріватись за рахунок сонячної енергії. Влаштування такої душової просте і доступне кожному господарю. Особливо привабливим об'єктом для гостей є лазня.
      Будинок. Для створення комфортності проживання в будинку можливим є функціональний розподіл його приміщень: для сну, відпочинку і розваг, приготування та прийняття їжі, особистої гігієни і т.д. Також оформлення їх інтер'єрів. Колір стін та підлоги, колір і фактура тканини, освітлення та озеленення приміщень по-різному впливають на самопочуття людини — бадьорять її або пригнічують. Красивий інтер'єр викликає у людей почуття естетичної насолоди.
      Рекомендуємо в оформленні сучасної садиби використовувати колорит українського народного житла та прогресивні архітектурно-художні традиції. Уміле використання кольору, різьблення по дереву, орнаментації, предметів прикладного мистецтва —ткацтва та кераміки — дає можливість створити мальовничий і різнобарвний інтер'єр.
      В оздобленні кімнат житлового будинку доцільно використовувати предмети народної творчості: вишиті подушки, рушники, домоткані килими, ліжники, вироби з металу або шкіри. Вони добре поєднуються з формами та кольорами сучасних меблів. У створенні комфортних умов проживання в кімнаті велике значення має правильна організація штучного освітлення, яке ще й підсилює художнє враження від інтер'єру житла.
      При використанні в інтер'єрі квітів досягається не лише покращення художньо-естетичної якості внутрішнього простору, а й поліпшується мікроклімат приміщень, настрій гостей.
      Вітальня. У будинку виділяється загальна кімната — найбільше приміщення. Вона повинна займати центральне місце. Ця кімната буде використовуватись як вітальня, де гості можуть проводити своє дозвілля, а, при необхідності, приймати своїх гостей. У несприятливу погоду комфортність, тепло та романтичність створюється домашнім каміном або піччю. Якщо у будинку немає приміщення для прийому їжі, ця кімната може використовуватись як їдальня.
      Їдальня, кухня. Господиня має обміркувати, чи буде вона готувати для гостей, чи гості будуть користуватись окремою кухнею. Надання гастрономічних послуг дає додатковий дохід, але з різних причин господиня може бути не зацікавлена у приготуванні їжі.. Тоді рекомендується облаштувати помешкання з міні-кухнею для приготування та прийому їжі. Сміттєвий контейнер, вироблений з матеріалів, що не піддаються горінню.
      Оснащення кухні:
      • газова або електрична плита з духовкою;
      • холодильник з морозильною камерою;
      • умивальник;
      • кухонні шафки зі столовими інструментами, повним набором тарілок, каструль, склянок, чашок, приладдям для приготування їжі (терки, м'ясорубка, консервний ключ, комплект ножів);
      • електрочайник;
      • місце для зберігання продуктів;
      • смітник для харчових відходів;
      • засоби для чищення, миття, комплект ганчірок.
       Додатково:
      • мікрохвильова піч;
      • фільтр для очищення води з інструкцією до використання.
      Спальня. Основні вимоги до кімнат, які передбачені для спалень, - це створення зручності, тиші і гігієнічних умов проживання. 
Спальня на дві особи -10-12 квадратних метрів, спальня на одну особу - не менше 8 квадратних метрів. Обладнання спалень повинно бути простим, а набір меблів -мінімальним. Попитом користуються кімнати з меблями ручної роботи. У спальні можуть бути меблі пересувні, вбудовані, або такі, що трансформуються. 
Основні меблі: ліжко : односпальне, розміром 80х190 см, двоспальне розміром 120х190 см або диван-ліжко; легкі матраци, укладені на дерев'яну або металеву раму; письмовий стіл; гардероб або вбудована шафа; стільці та дзеркало; туалетний столик.
В приміщенні висотою не менше 2,5 м дозволяється облаштовувати 2-х ярусні ліжка. Площа кімнати при цьому може бути менше  за розміром на 20%.
Освітлення. Мінімальна потужність одного джерела світла повинна складати 60 Вт.. Вікна затінені гардинами. 
      Санітарний вузол. Звичайно, найкращий варіант, коли у кожній кімнаті є свій санітарний вузол. Якщо ж він один на декілька кімнат, то мова йде про меншу ціну за послуги, ніж у першому випадку. Санітарний вузол краще розміщувати поряд із спальнями або біля кухні. З точки зору дотримання правил гігієни, а також економії води, рекомендується встановлювати душові кабінки замість ванн. Над умивальником доцільно повісити дзеркало і поличку для зберігання приладів для гоління та косметичних процедур, необхідні розетка та вішаки для рушників. Біля душової кабінки повинен бути вішак для халату і рушника, килимок, мильниця, поличка для косметики. Тут же має бути і смітник для відходів. Краще, щоб усі елементи оснащення були оформлені в одному стилі, вміло скомпоновані і поєднувалися з кольором стін та підлоги. Необхідні засоби для чищення, туалетний папір та паперові рушники. Максимальна кількість осіб на один санітарно-гігієнічний вузол – 15.
      Якщо мова йде про прийом туристів тільки у літній період, то туалет може бути розміщений на вулиці. Він має бути чистим, охайним, доглянутим і знаходитися на відстані не менш ніж 14 метрів від криниці та літньої кухні.
      Гігієна і безпека садиби. Стіни кімнат для проживання бажано побілити або поклеїти шпалерами. У душових, пральних і коморах для зберігання чистої і використаної білизни, туалетах, на кухнях панелі на висоту 1,8 м та стіни в місцях кріплення санітарно-технічних приладів бажано облицювати керамічною глазурованою плиткою чи іншими вологостійкими матеріалами, придатними для миття і дезинфекції.
      Усі приміщення, обладнання, меблі утримувати в чистоті, щоденно проводити вологе прибирання
      Зміну постільної білизни проводити при кожному від'їзді гостей, але не рідше одного разу на тиждень. Постільну білизну, скатертини, рушники після прання обов'язково прасують.
      У кімнатах, кухнях, санітарних вузлах бажано мати кватирки, фрамуги, спеціальні отвори для провітрювання, які слід обладнати сітками Ще краще, коли ці приміщення будуть обладнані побутовими кондиціонерами. Повний комфорт у будинку досягається сприятливою температурою, досить вологим чистим повітрям, нормальним природним та штучним освітленням, доброю звукоізоляцією. Температура має бути 20-22 градуси з відносною вологістю повітря 40-60 відсотків. Якщо існує проблема із якістю питної води, її слід вирішувати за допомогою спеціальних фільтрів, які можна вільно придбати у продажу. Криницю у межах садиби слід розміщувати на штучно підвищених майданчиках площею 2 х 2 м на відстані 6-10 м від жилих приміщень і 15-20 м від будівель, де утримуються домашні тварини. Господар зобов'язаний забезпечити гостей милом, посудом, щітками для одягу та взуття, туалетним папером. У межах своєї садиби господар несе повну відповідальність за безпеку прийнятих ним гостей. Він зобов'язаний відповідним чином забезпечити протипожежну безпеку садиби, надійність перекриттів на вигрібних ямах, криницях, погребах та інше.
Опалення приміщень. У всіх приміщеннях на період із жовтня по квітень місяць температура повітря повинна бути не нижче 18 градусів. Доступ до користування холодною водою – цілодобово, до теплої - за потребою. 
      Діяльністю з надання послуг відпочиваючим можуть займатися тільки здорові члени сім'ї.
      Харчування відпочиваючих. Для підтримання здоров'я людини важливим є режим харчування — кількісне і якісне харчування, яке включає час прийому їжі, розподіл протягом доби за енергетичною цінністю і складом, умови прийому їжі. Доведено, що найсприятливішим є 3-6 разове харчування. Рекомендуються три основні прийоми їжі на добу: сніданок, обід і вечеря. Крім того, можуть бути другий сніданок, другий обід і склянка кефіру перед сном. Правильний режим харчування туристів та відпочиваючих забезпечує не лише ефективність роботи травної системи, нормальне засвоєння їжі та перебіг обміну речовин, але і добре самопочуття та задоволення.
      Після огляду садиби і жилих приміщень господар погоджує з відпочиваючими питання щодо організації харчування. У тому випадку, коли гості виявляють бажання самостійно організовувати харчування (в межах садиби), їм надається кухня і необхідний інвентар, визначається місце прийому їжі.. Якщо ж гості висловлюють бажання отримувати цю послугу від господарів, з ними погоджується приміщення, де буде організовано прийом їжі, та перелік страв, які буде готувати господиня (перші, другі та десерти), і з яких, за бажанням гостей, буде комплектуватись меню. При цьому слід надавати перевагу стравам, які виготовляють за місцевою рецептурою та з місцевих продуктів. З гостями визначається режим харчування (орієнтовно він може бути таким: сніданок - 8-9 год., обід - 13-14 год., вечеря - 18-19 год.). За домовленістю харчування може бути одно-, дво-, три- і чотириразове. Погоджується кількість страв, з яких буде комплектуватись меню, вага компонентів, харчові якості.
      Порядок і гігієна на кухні. Елементи кухонного обладнання та необхідний кухонний інвентар ми розглянули у розділі, присвяченому підготовці будинку до прийому гостей. Тепер ознайомимося із основними правилами дотримання порядку і гігієни на кухні:
      • Інвентар (ножі, тертушки, дошки, лопатки, ложки та інше) має бути промаркований і окремий для сирого м'яса, сирої риби, сирих овочів і готової продукції, оселедців, хліба, гастрономи, масла, зелені тощо.
      • Після використання інвентар миють з миючими засобами, призначеними для миття посуду, промивають під проточною водою, ошпарюють окропом, зберігають в чистому вигляді; щітки, мочалки для миття посуду після використання промивають у розчині гарячої води і миючими засобами, просушують і зберігають у спеціально виділеному місці.
      • Якщо холодильник один, то потрібно правильно поділити його для зберігання різних продуктів: сире м'ясо, рибу, яйця зберігати на нижній полиці холодильника. Молоко і молочні продукти, гастрономію, жири - на верхній полиці. Усі продукти зберігати в закритому, призначеному для цього, промаркованому посуді.
      • Для приготування страв використовувати екологічно чисті продукти харчування, бажано з власного підсобного господарства. Якщо господар утримує корову, птицю, то обов'язково має бути довідка, видана ветеринарним лікарем про безпеку садиби.
      • При виготовленні кулінарних і кондитерських виробів та страв ретельно дотримуватись послідовності процесів та технологічних режимів, процедур.
      • На кухні не допускається наявність мух, прусаків, гризунів та домашніх тварин.
      • Сервірування столу — це своєрідне мистецтво, що вимагає від господині знання правил, відповідного естетичного смаку і фантазії. Сервірування є повсякденне і святкове. Відповідно і посуд за призначенням поділяють на посуд повсякденного сервірування і святкового. Хоч повсякденний посуд і має бути простіший, ніж святковий, краще, щоб це був порівняно дешевий сервіз, який завжди виглядає краще, ніж набір розрізненого посуду. Сервірування столу бажано робити за традиціями місцевості або сім'ї.
      Прибирання. Існує один важливий фактор, який змусить Вашого гостя, або кількох гостей, ніколи більше не повертатися до Вас. Не дивлячись на місцеві принади та пам'ятки, а також на ту насолоду, що можна від них отримати, ніщо не переконає гостя повернутися у брудну кімнату чи неприбране помешкання. Забезпечення та підтримання найвищих стандартів чистоти є найголовнішою необхідною умовою, яка може спонукати клієнта повернутися до Вас ще раз.
      Чому необхідно прибирати? Існують три основні причини. 
      Ми прибираємо для того, щоб:
      а) Забезпечити прийнятне навколишнє середовище та покращити зовнішній вигляд. Комфортабельні кімнати для гостей та бездоганний рівень чистоти оцінюються Вашими гостями і можуть впливати на думку інших гостей. Підтримання житла у хорошому привабливому стані є життєво необхідним фактором того, що Ваш гість у майбутньому до Вас повернеться.
      Рівень чистоти є показником ставлення господарів до своїх відвідувачів.
      б) Зберегти та продовжити термін використання будинку, матеріалів та меблів, зберегти та заощадити кошти. Пил, особливо змішаний із жирними речовинами, міцно проникає в меблі та тканини і залишається до того часу, доки його звідти не видалять. Старий бруд неодмінно викликає пошкодження поверхні. Регулярне очищення з використанням відповідних методів та матеріалів допомагає запобігти псуванню поверхні.
      Чистота спонукає Ваших гостей обходитися з навколишніми предметами з відповідною повагою, що, в свою чергу, зменшує затрати на їх утримання.
      в) Запобігти поширенню інфекції, дотримуватись гігієнічних вимог. Це є однією з багатьох важливих причин, щоб усе чистити. Одним із шляхів передачі інфекції є пил, який знаходиться у повітрі. Дбайливе прибирання є досить ефективним методом зменшення можливості переміщення інфекції цим шляхом.
      Серед трьох вищенаведених причин, напевне, найбільш вагомою є забезпечення привабливого зовнішнього вигляду. Більшість з нас не цікавлять кошти, витрачені власником будинку на чистоту. А коли ми бачимо бруд, то перше, про що думаємо, — про гігієну та небезпеку інфекції. Ми ніколи не будемо думати про гігієну, якщо відвідуємо абсолютно чисту садибу.
      Щоб задовольнити потреби та вимоги своїх відвідувачів, намагайтеся виконати одне правило: подбайте, щоб Ваші приміщення були абсолютно чистими Ліжка відповідно розставлені та акуратно застелені, а всі зручності в будинку (туалет, душ) — справні. Туалет на вулиці повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам.
      Важливо пам'ятати про культуру обслуговування гостей. Чимало власників садиб далеко не завжди розуміють, що їх шикарно обставлені спальні при поганому обслуговуванні більше дратують, ніж приваблюють клієнтів. Плутають наявність великої кількості меблів та обладнання (люстр, канделябрів, сушок для волосся) з високими стандартами обслуговування. Чого хоче Ваш гість? Проведені дослідження свідчать, що клієнт, перш за все, хоче мати:
      -чисту кімнату;
      -зручний матрац та ліжко;
      -можливість спокійно спати вночі.
      Немає потреби інвестувати багато коштів на закупку дорогих меблів та речей, якщо ігнорується основний фактор — підтримання чистоти в кімнаті.
      Давайте подивимося на спальню та ванну кімнату, які Ви приготували для гостей
      Чи чисті двері і чи нема на них пилу?
      Щодо стелі, стін та плінтусів - чи не бачите Ви там пилу, жирних плям, слідів від пальців або павутиння? Подивіться уважно.
      Чи є пил на поличках шафи, на її днищі, на нічному столику, замках та в шухлядах?
      Чи чисті меблі і чи немає пилу на їх ніжках?
      Давайте подивимося (з точки зору чистоти і справності) на лампи, особливо краї абажурів (зверху та знизу) та самі лампочки.
      Картини, дзеркала, віконні виступи та заглиблення повинні бути почищені та протерті від пилу.
      Струсіть легенько штори Чи немає на них пилу? Кошик для сміття, звичайно, повинен бути порожнім. Але чи чистий сам кошик? Чи немає плям на попільничках, включаючи сліди миття?
      Чи немає пилу та сміття під ліжками, під матрацами, за шторами та за плінтусами?
      Час мити руки — ходімо до ванної кімнати. У першу чергу, подивимося, чи немає плям на стелі, стінах, дверях, дзеркалах, виступах та інших поверхнях.
      А тепер перевіримо, чи відсутні плями, наліт, залишки миючих засобів та волосся у ванні та умивальнику. Зверніть особливу увагу: чи не забита раковина і чи не переливається з неї вода
      Крани та хромові з'єднання повинні бути вичищеними.
      Тепер добре обдивимося штору в душі, чи немає на ній волосся Ви, напевно, все-таки знайдете кілька волосин на нижній частині штори, навіть якщо Ви її тільки що повісили. 
      Ідемо далі. Чи відсутні плями на зовнішній та внутрішній поверхнях унітазу і не йде від нього поганий запах7 Подивіться на верхню та нижню частини унітазу, на бачок, ручку для спускання води, труби.
      Чи немає пилу та павутиння на вентиляції? Чи кошик для сміття порожній та чистий? Чи виблискують склянки для води і чи немає на них жирних плям? І зрештою, чи чиста підлога, чи немає на ній пилу, бруду та павутиння, особливо за трубами та на плінтусах
      Періодичність прибирання. Штори необхідно пилососити час від часу. Частота залежить від того, де знаходиться Ваша будівля. Будинок на завантаженій вулиці вимагатиме частішого прибирання, ніж той, що знаходиться окремо. Штучні штори, а також ті, що кожен день не опускаються, вимагатимуть, щоб їх пилососили частіше, ніж інші. Коли Ви частіше чистите штори. Ви продовжуєте період їх використання. Абажури ламп необхідно періодично пилососити або витирати щіткою. При необхідності мити.
      Плитка у ванній кімнаті миється після кожного використання ванни. Частота витирання пилу залежить від віку Вашого будинку та типу будівлі. Прання покривал на ліжках — мінімум 2-3 рази на рік, залежно від типу тканини, ваги тощо.
      Невідкладна медична допомога Під час туристичної подорожі, відпочинку людина переживає три періоди:
      1) у перші дні відбуваються пристосування організму до умов і обстановки, що супроводжується змінами функціонального стану серцево-судинної, дихальної, м'язової та нервової систем,
      2) у другий період стан організму стає стійким, функції його нормалізуються, у людини з'являється відчуття комфорту. У результаті раціонально спланованого режиму дня (виконання норм санітарії та гігієни, правильний режим харчування, фізичного навантаження, відпочинку і сну) зміцнюються фізичні та духовні сили організму;
      3) третій період характеризується появою перших ознак втоми. Доведено, що під час відпочинку людина активно відпочиває перші 12 днів, однак улюблені та цікаві заняття сприяють подовженню активного відпочинку, тоді як менш захоплюючі обумовлюють втому.
      Усі порушення стану здоров'я, які трапляються у туристів та відпочиваючих, можна поділити на три групи"
      1) загострення хронічних захворювань у зв'язку зі зміною клімату, харчового режиму, побуту, фізичного та емоційного навантаження (хвороби серцево-судинної системи, органів дихання, шлунково-кишкового тракту, нервової системи та ін );
      2) захворювання, обумовлені недотриманням чи порушенням санітарно-пгієнічних правил (харчові отруєння, інфекційні, простудні захворювання, та ін);
      3) травми і нещасні випадки (побутові, спортивні, транспортні).
      Досвідчені туристи завчасно передбачають труднощі і приймають заходи безпеки. Вони завжди організовані, дисципліновані, неухильно дотримуються правил безпеки.
      Для попередження загострення старих хвороб і появи нових від'їжджаючий на відпочинок турист повинен пройти детальний медичний огляд з урахуванням очікуваного навантаження на організм, місцевих кліматичних умов та специфіки занять під час відпочинку.
      Частота захворюваності, нещасних випадків і травматизму залежить також від рівня організації відпочинку.
      Тому профілактика захворюваності і нещасних випадків та своєчасне надання медичної допомоги потерпілим і хворим є важливою і відповідальною ланкою в організації сільського зеленого туризму.
      Господар оселі повинен не лише створити сприятливі умови для відпочинку туристів, а й ознайомити їх з правилами техніки безпеки, як в межах своєї оселі, так і поза нею, враховуючи особливості тієї чи іншої місцевості.
      У зв'язку з віддаленістю медичних закладів від місць проходження туристичних маршрутів, місць відпочинку туристів, за надання їм першої медичної допомоги несуть відповідальність керівники туристичних маршрутів та господарі садиб. При цьому збереження здоров'я або й життя потерпілих нерідко залежить від обізнаності господарів і самих відпочиваючих щодо прийомів само- та взаємодопомоги під час нещасних випадків З цією метою для власників садиб та організаторів відпочинку в селі організовують спеціальну медичну підготовку, яка включає практичне оволодіння методами оживлення, зупинки кровотечі, накладання пов’язок, виведення із непритомного стану тощо.
      Кожен господар, який приймає туристів і відпочиваючих, повинен мати укомплектовану аптечку для надання першої медичної допомоги. Набір медикаментів потрібно систематично поповнювати Укомплектовуючи аптечку ліками, необхідно подбати про їх правильне зберігання. Таблетки і драже слід тримати у водонепрониклій (целофановій, скляній) упаковці, рідкі ліки—герметичне закритими.
      Термін придатності ліків, який зазначається на кожній упаковці (пакеті, коробочці, флаконі, ампулі тощо), слід періодично перевіряти, оскільки після закінчення цього терміну вони стають неефективними, а то й шкідливими. У разі неправильного зберігання ліків під впливом вологи, світла та повітря їх властивості передчасно змінюються Аптечки повинні зберігатися під замком, у сухому прохолодному місці.
       Домашня аптечка сільського господаря
      1. Нестерильний інструментарій та інші необхідні предмети:
      шпатель металевий—1 щт.
      ножиці—1 шт.
      круглий джгут—1 шт.
      термометр медичний—1 шт.
      мензурка—1 шт.
      мильниця з милом—1 шт.
      піпетка—1 шт.
      2 Перев’язувальний матеріал:
      індивідуальний перев'язувальний пакет—1 шт.
      бинти стерильні 14см х 7м —1 шт.
      бинти стерильні 7см х 5м —2 шт.
      бинти стерильні 5см х 5м —2 шт.
      бинти нестерильні 10см х 5м —3 шт.
      тампони стерильні 10 х 10см —3 шт.
      тампони стерильні 15 х 15см —3 шт.
      вата гігроскопічна—50 г
      лейкопластир—1 кат.
      рушничок—1 шт.
       3.Медикаменти:
      спирт 96 градусів—50 мл
      спирт нашатирний—30 мл
      розчин перекису водню 3%—50 мл
      рідина протиопікова—50 мл
      настоянка йоду 5%—20 мл
      настоянка велеріани—20 мл
      валідол—5 мл
      нітрогліцерін—1 уп.
      краплі зубні—1 фл.
      таблетки шлункові—1 уп.
      марганцевокислий калій—2 г
      гірчичники—10 шт.
      Кожен учасник сільського зеленого туризму, господар чи турист, повинен уміти:
      1) спинити кровотечу;
      2) накласти пов'язку при відкритому переломі;
      3) зафіксувати ушкоджену руку або ногу нерухомою;
      4) надати першу допомогу при порушенні дихання (відновити прохідність дихальних м'язів, провести штучну вентиляцію легень), при зупинці серця (зробити непрямий масаж серця), при обмороженні, утепленні, тепловому ударі, укусах отруйних тварин та комах, отруєнні пестицидами, алкоголем;
      5) використовуючи підручні засоби, перенести, розмістити та транспортувати потерпілих;
      6) правильно орієнтуватися в ситуації: викликати швидку медичну допомогу чи скористатися попутним транспортом.
      Непідготовлені люди часто розгублюються у разі нещасного випадку і, замість того, щоб допомогти потерпілому (зупинити кровотечу, відновити дихання, серцебиття), прагнуть доставити його в медичний заклад, незважаючи на тяжкий стан, що може призвести до смерті.
      Щоб врятувати життя людини, яка одержала тяжку травму, не можна гаяти жодної хвилини. Одночасно з проведенням реанімаційних дій необхідно негайно повідомити медичних працівників про нещасний випадок або захворювання і якнайшвидше викликати санітарний чи інший транспорт. Номери телефонів найближчих лікувальних закладів мають бути на видному місці біля телефонного апарату (наявність телефонного зв'язку з лікувальними установами в подібних ситуаціях є надзвичайно бажаною). Доцільно тримати і номери контактних телефонів фельдшера та акушерки, лікарів дільничної лікарні, відділень швидкої та невідкладної допомоги, хірургічного відділення центральної районної лікарні. Сьогодні є можливість запровадження радіо- та мобільного зв'язку з лікувальними установами, що дає змогу, у разі важких травм або гострих отруєнь, миттєво повідомити про це відповідні служби.
      Народна культура і мистецтво. За всіма господарськими клопотами дуже важливо не забути про історико-культурні пам'ятки, народне мистецтво, фольклор, традиції, святкові дійства Вашого краю. Навіть якщо гості приїхали до Вас просто відпочити, зануритися у природу, порибалити, врешті, спокійно відіспатися, Ваші пропозиції познайомити їх з усім різноманіттям народної культури, історії Вашого краю рідко кого залишить байдужим. А для дітей, молоді це також може бути важливим виховним елементом. І тут — незаперечна Ваша виховна і навіть патріотична роль.
      Отже, перш за все, радимо Вам звернутися до місцевої бібліотеки, можливо, до вчителів історії та інших предметів у Вашій сільській школі, до місцевих краєзнавчих музеїв. У селі завжди знайдеться людина, залюблена у краєзнавчі дослідження рідного краю. Поговоріть з цими людьми, порадьтеся, запишіть їхні цікаві розповіді, почитайте спеціальну літературу. Крім того, що таким чином Ви запропонуєте на туристичний ринок свій оригінальний продукт як знавець місцевої культури та історії, ці знання збагатять життя Вашої родини, піднімуть над рутиною повсякденного життя. До речі, історія і культура краю оригінальним способом можуть відобразитись і у плануванні території садиби музейно-історичних предметів, виставкових експонатів. Садибу можуть прикрасити різного роду, розміру і призначення витвори декоративно-вжиткового мистецтва місцевих майстрів. Розпитайте в районній (обласній) адміністрації, у сусідів, чи заплановані на найближчі місяці народні свята і ярмарки, де у продажу є витвори народних майстрів. Це можуть бути весілля з народними обрядами, фестивалі народного мистецтва і українців, а також представників інших етносів, які населяють Ваш край. Запропонуйте Вашим гостям відвідати ці свята.
      Можливо, серед Ваших односельчан є прекрасні виконавці народних пісень, оповідачі бувальщин? Тож запросіть їх в якийсь вечір до Вашої садиби, на родинну вечерю з Вашими гостями, на галявинці, чи біля вогнища. Такий вечір залишиться незабутнім і для гостей, і для Вас. (Звичайно, не забудьте належним чином віддячити виконавцям за їхню роботу).
      Відвідування церков, релігійних святинь Вашого краю також можуть бути в колі інтересів Ваших гостей. І Ваші поради чи супровід можуть виявитися для них корисними. 
      Пам'ятайте, Ваша любов до рідного краю, шанобливе ставлення  до його історії, до народної культури та мистецтва можуть стати справжнім відкриттям для багатьох Ваших гостей. І вони ще не раз до Вас повернуться чи порадять своїм друзям приїхати до Вас. 
  
      VII. Ваші сильні та слабкі сторони 
      У попередніх розділах Порадника були подані основні складові, які обумовлюють ті мінімальні умови, при наявності яких вже можна розпочинати діяльність. Проте цього недостатньо для більш успішної діяльності. На практиці часто трапляється, що господар ризикує і розпочинає справу без детального аналізу рівня свого туристичного продукту шляхів його покращення. Не хочемо переконувати, що такий ризик приречений на невдачу, проте ймовірність такої невдачі буде меншою, якщо Ваші сильні та слабкі сторони будуть проаналізовані.
      Місце на ринку. Питання: який клієнт є потенційним для сільського туризму і як його знайти?
      Найчастіше свою відпустку хочуть провести у селі сім'ї з дітьми віком до 12 років, люди пенсійного віку, а також ті, хто може дозволити собі не одну подорож для відпочинку протягом року. Місце для відпочинку вони вибирають на відстані, яку можна здолати протягом одного дня. В цілому прибічники відпочинку в селі не відрізняються від інших туристів, але переважають люди з доходами, нижчими від середніх. На вибір такої форми відпочинку впливають такі чинники:
      • помірковані ціни, особливо у порівнянні з іншими пропозиціями відпочинку;
      • сільський туризм відповідає вимогам сімейного відпочинку;
      • контакт з природою, тваринами, якісне домашнє харчування. Крім того, для себе необхідно визначити, чи будете Ви формувати спеціальну пропозицію, адресовану певному типу клієнтів. При цьому слід передбачити відповідний кваліфікаційний рівень власників агросадиб і облаштування, пристосоване для цього типу гостей.
      Сім'ї з дітьми. Якщо Ви плануєте приймати таку категорію гостей, пропонуємо звернути увагу на наявність:
      • більшої кількості домашніх тварин і безпечного контакту з ними;
      • ігрового інвентарю;
      • простору для розваг у будинку і на подвір'ї, майданчика для ігор;
      • контактів з іншими дітьми;
      • дитячих велосипедів, самокатів тощо;
      • місць для організації пікніків, велосипедних прогулянок, конкурсів тощо. 
      Старше покоління. Гості старшого віку мають, як правило, вищі вимоги, проте вони — вдячні клієнти і часто саме вони є тими гостями, які приїжджають після закінчення основного сезону. Зверніть увагу, що не рекомендується одночасне перебування в одному будинку осіб старшого віку і дітей, хоча іноді обидві сторони почуваються добре у такому товаристві. Тож слід попереджати гостей про таку ситуацію під час домовленості про відпочинок. Ця категорія має такі очікування:
      -кімнати із санітарним вузлом і зручною душовою кабінкою (в літній час — літня душова та охайний туалет на подвір'ї);
      -затишний будинок і доглянутий город,
      -зручні сходи,
      -зручні ліжка, м'які крісла, стільці та лавки;
      -близькість до медичних закладів;
      -високі кулінарні вимоги (наприклад, дієтичне харчування). 
      Товариські, корпоративні групи.. З кожним роком збільшується кількість груп, об'єднаних спільними сімейними або професійними інтересами, які вибирають відпустку у селі на вихідні або святкові дні У цьому випадку Ви повинні бути готові до руху і шуму у домі, тому що в основному це молодь, яка шукає розваг і пригод. Вони очікують смачної кухні, прийнятних умов розміщення та із задоволенням приймають пропозиції щодо варіантів проведення вільного часу. 
        Спеціальні  групи клієнтів.
для неповноцінних фізично  - спеціальні двері та пристосування;
для надання послуг з поїздок верхи на конях – облаштування відповідного оснащення та супровід інструктора;
для одиноких та після психологічних травм – куточки живої природи із екзотичними, лісовими та домашніми тваринами;
	для мисливців – необхідні шафи, адреси мисливських гуртків для навчань стрільбою, окреме приміщення на мисливський одяг, в інтер’єрі мисливські трофеї, в меню страви з диких тварин. 
      Любителі природи. Це специфічна категорія гостей із специфічними, екологічними інтересами. Головною метою цих людей є відхід від міського ритму життя, спостереження за природою, птахами, комахами, збирання ягід та лікарських рослин, власні дослідження. Такі гості надають перевагу традиційній сільській садибі, дикій природі та рідкісній рослинності Звертають увагу на охорону природи, рівень екологічного добробуту, щиро цікавляться веденням сільського господарства. Необхідно бути готовим до приготування вегетаріанських страв, використовуючи домашні продукти харчування.
       Іноземні туристи. Найчастіше в українське село приїжджають гості з Роси, Польщі, Канади, Америки, останнім часом, із спрощенням візового режиму, - з Румунії, Угорщини, Словаччини та інших країн. В основному потреби і вимоги вони мають ті ж самі, що й українські громадяни, але Ви можете зіткнутися із:
      - вимогливішими очікуваннями стосовно чистоти і порядку, а також стану довкілля;
      - відмінними очікуваннями щодо харчування (можна запропонувати два або три меню, при цьому рекомендується враховувати типово місцеві страви);
      - необхідністю володіння щонайменше однією іноземною мовою;
      - потребою більш суворої безпеки особистих речей і майна (наприклад, забезпечення автомобіля гаражем).
      Реклама сільського туризму. Існують такі форми реклами: каталоги, буклети та листівки, пейзажні листівки та візитні картки, карти і регіональні путівники, оголошення в пресі, звернення до туристичної агенції, участь у ярмарках, таблиці при дорозі, інформаційна сторінка в мережі Інтернет.
      При цьому не слід обмежуватися однією формою реклами. Ви можете вибрати одну із них (наприклад, видання каталогу) за основну, а інші - як додаткові. Не забувайте, є дешеві і навіть безкоштовні можливості, якими можна скористатися. Чим більше каналів розповсюдження інформації про Ваші послуги, тим більша вірогідність, що Вас хтось почує. 
      Як же написати правильне рекламне запрошення?
       Цілком зрозуміло, що примусити когось прочитати оголошення просто неможливо Тому у самому запрошенні має бути щось таке, що спонукало б споживача прочитати, звернути увагу.
      Рекламне запрошення повинно мати свою мотивацію та адресата. Реклама має бути спрямована на прихильників відпочинку у природному середовищі, у селі.
      Тема та девіз реклами. Тема реклами має відповідати цілям рекламної кампанії. При цьому необхідно, щоб споживач запам'ятав хоча б назву послуги та адресу господаря, який надає послуги, пов'язав їх з найбільш важливою якістю (перевагою) і з основним мотивом вибору.
      Рекламна тема знаходить своє відображення в яскравому заголовку — девізі. Девіз — коротке гасло, яке відображає якість послуг, обслуговування, напрямок діяльності відпочинкової садиби. Підраховано, що девіз у порівнянні з рекламою читають у п'ять разів більше людей.
      Формування цін на послуги з відпочинку в селі. Ціноутворення та цінова конкуренція — найважливіша проблема, що стоїть перед господарями, організаторами відпочинку в селі.
      Найтиповіші помилки власників садиб у ціноутворенні пов'язані з надзвичайно великою орієнтацією на витрати, а також із тим, що ціни не переглядаються з метою їх коригування відповідно до ринкових змін. Поганими є також ті ціни, які не враховують інших складових (окрім витрат), а також ті ціни, які недостатньо змінюються для того, щоб диференціювати різні види послуг та сегментів ринку.
      Розуміння ціни є дуже важливим для Вас. Той, хто просить дуже багато, — втрачає потенційних клієнтів. Той, хто просить дуже мало, — може залишити свою справу без достатнього доходу, аби належним чином здійснювати свою діяльність, і в кінцевому рахунку, буде змушений закрити свою справу. Чому? Будівлі старішають, килими зношуються, забруднюються. Власник садиби, який не отримує достатнього доходу, так само, як і той, який перевищує ціни, залишившись без відпочиваючих, збанкрутує.
       Знижки. Господарям агросадиб необхідно мати спеціальні ціни для залучення тих відпочиваючих, які можуть купити велику кількість ліжко-місць або скористаються гостинністю в "мертвий" сезон.
      - Сезонні знижки - зниження ціни для тих відпочиваючих, які прибули до Вас не у сезон. Такі знижки дозволяють утримувати відносно стійкий попит протягом усього року.
      - Знижки пенсіонерам, дітям дошкільного віку.
      - Знижки відпочиваючим, які перебувають більше 6 діб тощо.
      Ціноутворення на основі витрат. Найпростіший метод встановлення ціни — "витрати плюс прибуток", — що означає додавання стандартної надбавки до витрат. Цей метод рідко використовується власниками агросадиб, оскільки не всі власники проводять ретельний облік витрат, пов'язаних із діяльністю у сільському туризмі.
      Ціноутворення на основі ставлення покупця до ціни. Кількість власників садиб, які використовують цей метод, постійно зростає. Рівень ціни визначається не на основі витрат власника садиби, а на основі сприйняття ціни покупцем. 
 
      VIII. Права та обов'язки власників садиб 
      Права власників садиб. Перше і найважливіше право, яке складає основу всієї Вашої діяльності — це право володіти та керувати господарством, робити це так, як вигідно і зручно Вам, Вашій сім'ї. Жоден гість не має права порушити це Ваше фундаментальне право. Але коли Ви надаєте кімнати гостям на платній основі, Ви повинні змиритися з деякою перебудовою, яка б забезпечила Вашим гостям комфорт та незалежність при проживанні у Вашому будинку Гості також мають свої права і головне завдання тут — влаштувати все таким чином, щоб Ваші права та права Ваших гостей співпадали та становили одне ціле.
      • Ви та Ваша сім'я маєте право на незалежність, іншими словами гості не мають права зайти до Вашого помешкання до того часу, доки Ви їх туди не запросите.
      • Ви маєте право отримувати прибуток від надання приміщень для проживання, а також від надання інших послуг і приготування їжі.
      • Ви маєте право очікувати від гостей, щоб вони поважали Вашу приватну власність.
      • Ви маєте право очікувати від Ваших гостей, що вони будуть дотримуватися умов угоди, як це передбачалося при попередньому замовленні кімнат, а у випадку, якщо відмовляються, мають повідомити Вас завчасно.
      • Гості повинні, в рамках загальноприйнятих норм, поважати комфорт та розпорядок, який існує у Вашому домі. Наприклад, якщо вони мають намір спізнитися на обід чи прийти пізніше ввечері, вони в першу чергу повинні отримати на це Вашу згоду.
      • Якщо у Вас є на те вагомі причини, Ви маєте право відмовити Вашим гостям у наданні їм кімнат для проживання
      Існує багато інших менш важливих прав, але вищенаведені в широкому значенні включають і їх. Не завжди необхідно суворо дотримуватися своїх прав. Толерантність та розумний компроміс є дуже важливими і зрештою роблять життя кожного із нас набагато приємнішим.
      Обов'язки власників садиб. Прийнято і є обов'язковим для Вас надавати Вашим гостям чисті, зручні та комфортабельні приміщення та послуги високої якості.
      • На Вас лежить обов'язок зробити все, щоб забезпечити безпеку Ваших гостей та їхньої власності.
      • На дверях спальні повинен бути встановлений замок або защіпка, так само дуже важливо обладнати замком або защіпкою двері ванної кімнати та туалету.
      • На ті гроші, що Ви отримали, Ви зобов'язані запропонувати Вашим гостям відповідну їжу, комфорт та необхідні послуги.
      • Ви зобов'язані запропонувати Вашим гостям належне, зручне проживання, а також повну їхню незалежність, коли вони знаходяться у спальні. Гостям не можна пропонувати, щоб вони жили ще з кимось у кімнаті. Надзвичайна тіснота та переповнення є показником занижених стандартів.
      • Розміри туалетів, ванних кімнат, їдальні та вітальні повинні відповідати кількості гостей.
      • Вашим обов'язком є надавати відповіді на усі запити швидко, незважаючи на те, що усі номери у Вас на сезон можуть бути уже замовлені.
      Як і Ваші права. Ваші обов'язки повинні розглядатися із мірою здорового глузду, а оскільки Ваші гості мають право очікувати толерантності, розуміння та гарного ставлення до себе. Ви, зі свого боку, також маєте право очікувати того самого від них. 
 
      IX. Поради початківцям 
      1. Не очікуйте високих прибутків у перший рік своєї діяльності. Потрібно щонайменше 2-3 роки роботи та добрі відгуки гостей, щоб Ваше господарство досягло бажаного результату.
      2. Стартові умови мають у сільському туризмі певне значення, оскільки, володіючи вільними умебльованими приміщеннями, можна одразу ж приймати гостей, а в іншій ситуації треба буде ще створити ці приміщення. В останньому випадку радимо складати так званий бізнес-план. Якщо Ви хочете отримати кредит у банку або допомогу  у будь-якій фінансовій установі, без представлення бізнес-плану не відбудеться навіть вступна розмова.
      3. Якщо інвестуєте, мусите детально порахувати витрачені кошти на:
      • Будівельні матеріали;
      • Транспорт;
      • Оплату робочої сили найманих працівників;
      • Благоустрій (підведення газу, води, каналізації, електропостачання тощо);
      • Облаштування об'єкта (меблі, побутові прилади тощо). До того ж треба скласти калькуляцію поточних витрат, пов'язаних з використанням приміщень гостями. Найважливіші позиції такі: обігрів, світло, газ, вода; прання; миючі засоби; поточний ремонт; амортизація інвентарю; страхування; реклама; телефон; транспорт, вивезення сміття, чищення вигрібної ями; інші матеріали і послуги.
      4. Не пропонуйте усього разом, виділіть одну чи декілька особливих послуг, і кожна з них має бути представлена на належному рівні. Знайдіть „родзинку" Вашої послуги.
      5. Працюйте в команді Залучайте сусідів та об'єднуйтесь в осередки або кластери сільського туризму. 
      6. Збирайте інформацію і розширюйте світогляд, читайте фахові журнали і статті (наприклад, журнал „Туризм сільський зелений"). 
      7. Прислуховуйтесь до відгуків і зауважень своїх гостей, їхню критику трактуйте як добру підказку.  
      Абетка сільського зеленого туризму (поняття і терміни) 
      Кожен вид людської діяльності має свою специфічну мову — термінологію. Сьогодення потребує створення своєрідної тематичної абетки (словника) термінів і понять, які використовуються у сфері сільського зеленого туризму. Цей словник містить найважливіші, як нові, так і давно відомі терміни. Мета його укладання — доступно пояснити значення термінів і передбачити подальший розвиток і поглиблення їх значень.
      Агроландшафт — ландшафт, більшу частину якого займають сільськогосподарські угіддя та захисні лісові насадження (лісосмуги, протиерозійні ліси тощо). 
      Агропарк — спеціальна територія, призначена для сільськогосподарської діяльності та ознайомлення з нею екскурсантів.
      Агросадиба (агрооселя) — житловий будинок і господарські будівлі з прилеглими до них садом і городом, що разом є окремим господарством. Знаходиться у сільській місцевості, містить кімнати, пристосовані для проживання туристів і належить на правах приватної власності фізичній особі або членам її сім'ї, які займаються веденням особистого селянського господарства.
      Адміністративно-територіальна одиниця — частина території держави, що є основою для організації та діяльності місцевих органів влади. За географічною ознакою існують такі адміністративно-територіальні одиниці: Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село.
      Аквапарк — спеціально організована на базі акваторії місцевість для водного туризму (яхтинг, купання, катання на човнах, водні категорійні походи, атракціони та ін.), проведення наукових екологічних і ландшафтних досліджень, а також для деяких видів господарської діяльності (водозабір, водний транспорт).
      Аксесуар —другорядна, допоміжна деталь чогось головного, наприклад, оформлення інтер'єру оселі відповідно до виду послуги, стилю будівлі або складові певного ландшафту для відпочинку тощо.
       Альпінарій (кам'яна гірка, рокарій) — кам'яна гірка, стінка з низькорослими рослинами, камінням, скелями, водою. 
      Апартамент — велике, розкішне приміщення, квартира.
      Безпека послуги — стан, при якому ризик втрат обмежений допустимим рівнем.
      Біосферний заповідник — територія, що спеціально охороняється для збереження і розвитку генофонду біосфери, типового для тієї чи іншої природної зони, проведення науково-дослідних екологічних і ландшафтних робіт, охорони національної культурної спадщини. 
      Бордюр — споруда, що відокремлює пішохідні доріжки від проїжджої частини, або низькі та вузькі декоративні смуги з квіткових рослин, трав, насаджених по контуру газону, клумби, доріжки. 
      Бронювання — попереднє закріплення на визначені дати за конкретною особою (туристом) або групою осіб (туристів) наперед замовлених ними або для них місць в агросадибах, квитків на транспорт та культурно-розважальні заходи.
      Будівля (споруда) - об'єкт нерухомого майна, який збудовано відповідно до розробленої, погодженої та затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації та зареєстрований у бюро технічної інвентаризації. Право власності на будівлю (споруду) засвідчується відповідним свідоцтвом.
      Вартість трансферу — грошове вираження вартості транспортного обслуговування групи або одного туриста на ділянках: аеропорт — агросадиба — аеропорт; вокзал — агросадиба — вокзал тощо. 
      Вартість туру — грошове вираження вартості туристичного обслуговування на маршруті, ціна путівки. 
      Веранда — крита галерея, тераса (частіше засклена) для господарських потреб та відпочинку переважно влітку.
      Види організації сільського туризму — надання в найм невеликих будинків, квартир та організація проживання у сільському будинку безпосередньо в сім'ї.
      Вілла — вишуканий заміський будинок з облаштованою присадибною ділянкою.    
      Власність на землю (право власності на землю} — це право фізичної або юридичної особи, територіальної громади чи держави на володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою. Право власності на землю засвідчується державним актом і згідно зі ст.125 Земельного кодексу України виникає після встановлення меж цієї ділянки на натурі (на місцевості), одержання її власником державного акту  права власності та його державної реєстрації.
      Власник земельної ділянки — фізична або юридична особа, територіальна громада чи держава, яка є правоздатною володіти, користуватися та розпоряджатися земельною ділянкою, що належить їй за правом власності, засвідченим державним актом.
      Внутрішній туризм — тимчасовий переїзд громадян у межах території країни з місць свого постійного проживання для відпочинку, задоволення пізнавальних інтересів, занять спортом тощо.
      Газон — штучний зелений покрив, утворений переважно із злакових трав: декоративний, партерний, спортивний, квітучий, спеціальний (наприклад, для тіні).
      Ґанок — невеличка прибудова для входу в будинок у вигляді підвищеної над землею площадки (інколи обгородженої поручнями), з піддашком на стовпчиках і сходами.
      Гараж — окрема будівля або комплекс будівель та різних споруд для зберігання, технічного обслуговування, ремонту транспортних засобів (автомобілів, тракторів, самохідних машин тощо).
      Генеральний план — головне креслення, яке ілюструє планування і забудову господарської садиби, облаштування окремих функціональних зон. Затверджується районним архітектором.
      Город — ділянка землі поряд із садибою, здебільшого для вирощування овочів.
      Господар агросадиби (агрооселі) - фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють господарську діяльність, що проводиться без створення юридичної особи, з метою задоволення особистих потреб, шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.
      Грот — природна чи декоративна паркова споруда, що прикрашає та урізноманітнює місце відпочинку. Грот створюють у місцях виходу скельних порід, біля підніжжя гори чи в „диких" нагромадженнях каміння, біля водоспаду, струмка з каскадами. Здавна вважалось, що це найкраще місце відпочинку у післяполуденний час.
      Двір — ділянка землі біля одного чи декількох будинків, на території якої розміщені різні будівлі і споруди.
      Дендрологічний парк — територія, виділена з метою збереження, вивчення та збагачення різних видів рослинного світу (переважно дерев і чагарників), їх ефективного наукового, культурного та господарського використання. На території дендропарку забороняється будь-яка діяльність, прямо не пов'язана з основним його призначенням.
      Договір - угода між двома або більше сторонами (фізичними та/або юридичними особами), яка встановлює права та обов'язки кожної сторони. Договір має обов'язкову силу для сторін, які його підписали. У залежності від виду договору та від того, хто є його сторонами, укладання договору можливе в усній, письмовій простій або письмовій нотаріальній формах.
      Допоміжна або підсобна площа в житловому будинку — визначається як сума всіх приміщень, крім житлових кімнат, сходових кліток та загальних коридорів.
      Екоагротуризм — відпочинок в агросадибі, господар якої займається рільництвом або тваринництвом екологічними методами.
      Економіка сільського зеленого туризму — мистецтво ведення домашньою господарства з урахуванням потреб сільського туризму. 
      Екскурсант — 1) тимчасовий відвідувач, який перебуває менше 24 год. у країні або на об'єкті відвідання; 2) суб'єкт, учасник екскурсії. 
      Екстер'єр — зовнішній вигляд, обрис будівлі.
      Етнографія — наука, що вивчає побутові та культурні особливості народів світу, проблеми їхнього виникнення та динаміку розвитку (етногенез), розселення та культурно-історичні взаємовідносини народів.
      Житло - будинок або приміщення, призначене для постійного чи тимчасового розміщення майна та проживання людей, а також для прийому туристів.
      Житловий будинок садибного типу — одноквартирний житловий будинок, призначений для постійного проживання людей, із присадибною ділянкою.. Розміщення, проектування та будівництво такого будинку здійснюється відповідно до чинного законодавства та нормативних документів. Проект будівництва будинку погоджується з головним архітектором міста (району). Кількість поверхів будинку не повинна перевищувати чотирьох.
      Загальна кімната агросадиби — приміщення житлового будинку садибного типу, яке займає центральне місце та є найбільшим за площею. Використовується лише як вітальня для організації дозвілля та прийому гостей.
      Зайнятість членів особистих селянських господарств - члени особистих селянських господарств належать до категорії зайнятого населення у разі, якщо робота в цьому господарстві для них є основною і розрахунковий місячний дохід на одного члена дорівнює або перевищує розмір мінімальної заробітної плати.
      Заказник — природна територія (акваторія), оголошена природоохоронним об'єктом з метою збереження і відтворення природних комплексів чи їх окремих компонентів.
      Застава земельної ділянки - цивільно-правова угода, яка укладається як додаток до кредитного договору між власником земельної ділянки, що передається під заставу, та банком, який надає кредит, щоб забезпечити повернення кредиту. 



В посібнику використані матеріали Журналу „Туризм сільський зелений №1 2006р та Посібника для сільськогосподарчих дорадників Поморського осередку сільськогосподарчого дорадництва в Гданську, відділ у Старому Полі (ст.Агнешки Раєвської „Сільський туризм та агротуризм як форми підприємництва у сільській місцевості”).

