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Діяльність колективних засобів розміщування
та туристичних організацій Львівської області у 2015 році
Упродовж 2015 року послугами колективних засобів розміщування
скористалися 715,3 тис. осіб, у тому числі у готелях та аналогічних засобах розміщення
зупинялися 591,3 тис. приїжджих, у спеціалізованих засобах (санаторіях, пансіонатах,
базах відпочинку) оздоровилось 124 тис. осіб.
Десяту частину приїжджих (75,4 тис. осіб) становили іноземні громадяни, з них
63,7 тис. розміщувалися у готельних закладах, 11,7 тис. обслуговувались санаторнокурортними закладами.
Порівняно з 2014 роком кількість розміщених у готелях та аналогічних закладах
збільшилась на 31,6%, у спеціалізованих закладах – зменшилась на 27,4%, водночас
кількість іноземних громадян за цей період зросла відповідно на 35,4% та 30,6%.
Динаміка кількості розміщених у колективних
закладах розміщення, у % до 2010 року
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Готелі та аналогічні засоби розміщення
Спеціалізовані засоби (санаторії, пансіонати, бази відпочинку)

Найбільша кількість іноземних громадян, яких обслуговували у готелях та
аналогічних засобах розміщування, прибули з Польщі – 15,2 тис., Туреччини – 6,5 тис.,
Німеччини – 6,1 тис. осіб. Серед оздоровлених іноземців у санаторно-курортних
закладах, в основному, громадяни з Білорусі – 3,3 тис., Молдови – 3 тис.,
Азербайджану – 2,4 тис. та Росії – 1,4 тис. осіб.

У 2015 році на Львівщині діяли 273 готелі та аналогічні заклади, з них близько
половини належали фізичним особам–підприємцям. Одноразова місткість цих
закладів становила 17,8 тис. місць, номерний фонд налічував 8,5 тис. номерів.
Спеціалізованих засобів розміщування налічувалось 58 одиниць, а саме 38
санаторіїв, 5 дитячих санаторіїв, 2 пансіонати з лікуванням, 4 пансіонати відпочинку та
9 баз відпочинку. У цих закладах налічувалось 15,9 тис. місць.
Упродовж 2015 року в області діяв 221 суб’єкт туристичної діяльності. Із
загальної кількості туристичних підприємств 52 – туроператори, 134 – турагенти, 35 –
займались тільки екскурсійною діяльністю.
Послугами суб’єктів туристичної діяльності Львівщини у 2015 році скористалися
112,5 тис. осіб (у 2014 році – 92,1 тис. осіб). Серед них 97,3% становили громадяни
України.
Вітчизняні туристи виїжджали у 59 країн світу. Країнами-лідерами з приймання
наших туристів були: Болгарія – 10,6 тис., Єгипет – 8,3 тис., Туреччина – 8,0 тис.,
Польща – 5,3 тис., Греція – 4,5 тис., Угорщина – 4,2 тис., Словаччина – 3,0 тис., Австрія
– 2,6 тис., Чорногорія– 2,4 тис. осіб.
У 2015 році туристичними підприємствами Львівщини надано послуги
іноземним туристам із 34 країн світу, серед них переважали туристи з Азербайджану –
1,2 тис., Білорусі і Німеччини – по 0,5 тис., Республіки Молдова – 0,3 тис. осіб.
Поїздками туристів-громадян України у межах держави було охоплено 48,6 тис.
осіб, або 43,2% від загальної кількості обслужених туристів.
Найбільш популярною метою туристично-екскурсійних подорожей залишається
дозвілля і відпочинок. З такою метою у 2015 році подорожувало 76,7% від загальної
кількості туристів.
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