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Діяльність колективних засобів розміщування
та туристичних організацій Львівської області у 2016 році
У 2016 році на Львівщині діяли 287 готельних закладів та 56 спеціалізованих
(санаторно-курортних та відпочинкових) засобів розміщування. Упродовж року їх
послугами скористалися 861,3 тис. осіб, у тому числі 106,8 тис. іноземців.
У готельних закладах налічувалось 17,9 тис. місць, у спеціалізованих закладах
розміщування – 12,9 тис. місць.
Упродовж року у готелях та аналогічних засобах розміщення зупинялися
749,9 тис. приїжджих. Порівняно з 2015 роком їх кількість збільшилась на 158,6 тис. осіб
(на 26,8%). Натомість кількість гостей, що оздоровились та відпочили у спеціалізованих
закладах, скоротилась на 12,6 тис. осіб (на 10,2%) і становила 111,4 тис. осіб.
Динаміка кількості розміщених у колективних
закладах розміщення, у % до 2010 року
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Готелі та аналогічні засоби розміщування
Спеціалізовані засоби розміщування

Кількість іноземних громадян, які скористалися послугами готельних закладів,
порівняно з 2015 роком зросла 46,9%, спеціалізованих закладів – на 12,9%.
Найбільша кількість іноземних громадян, що зупинялися у готелях та аналогічних
засобах розміщування, прибули з Польщі (27,1 тис.), Туреччини (9,8 тис.) та Німеччини

(7,4 тис.). Серед іноземців, оздоровлених у санаторно-курортних закладах, переважали
громадяни з Молдови (3,6 тис.), Польщі та Білорусі (по 3,0 тис.).
Упродовж 2016 року в області діяли 272 суб’єкти туристичної діяльності. Їх
послугами скористалися 181,8 тис. осіб (у 2015 році – 112,5 тис. осіб), з яких 95,4% –
громадяни України.
За сприяння туристичних організацій області наші співгромадяни відвідали 67
країн світу, найбільша кількість – Туреччину (17 тис. осіб), Єгипет (11 тис.), Болгарію (8,7
тис.), Польщу (8, 5тис.), Грецію ( 6,2 тис.).
У межах держави подорожували 98,6 тис. осіб – громадян України (54,2% від
загальної кількості обслужених туристів).
У 2016 році туристичні підприємства Львівщини надали послуги іноземним
туристам із 35 країн світу, серед яких переважали громадяни Азербайджану, Білорусі
та Польщі.
Суб’єктами туристичної діяльності у 2016 році обслужено 17,6 тис. екскурсантів,
що на 17,6% більше, як у попередньому році.

Географічне охоплення
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя,
а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Методологія та визначення
Колективний засіб розміщування – засіб розміщування, в якому надають місце для ночівлі в кімнаті
чи іншому приміщенні, де кількість місць повинна 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 і наявного устатковання і не входять до категорії
спеціалізованих закладів.
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).
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.
Екскурсійна діяльність – діяльність з організації подорожей, що не перевищують 24 годин, у супроводі
фахівця-екскурсовода за заздалегідь складеними маршрутами, з метою ознайомлення з пам'ятками
історії, культури, природи, музеями, з визначними місцями тощо.
Інформація підготовлена на підставі даних державних статистичних спостережень "Колективні засоби
розміщування" та"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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