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Колективні засоби розміщування
Головне управління статистики інформує. У 2017 році в області надання місць
для проживання здійснювали 274 колективні засоби розміщування (на 17 більше, ніж у
попередньому році). В загальній їх кількості готелі та аналогічні засоби розміщування
склали 89,1% (244 заклади), спеціалізовані засоби розміщування – 10,9% (30 закладів),
кількість місць у них – 11,1 тис. та 3,6 тис. відповідно.
Упродовж минулого року колективними засобами розміщування обслуговано 340,7
тис. осіб, з них 41,7 тис. дітей у віці 0–17 років та 18,4 тис. іноземних громадян.
Більшість відвідувачів надавали перевагу готелям та аналогічним засобам розміщування –
88,5%. З числа іноземних туристів, які відвідали нашу область, кожний п’ятий був
жителем Польщі (3,9 тис. осіб), кожний дев’ятий – Молдови (1,7 тис. осіб). Представники
Румунії складали 7,5% із загальної кількості іноземних туристів (1,4 тис. осіб), Білорусі,
Сполучених Штатів Америки та Німеччини – понад 6% (1,2 тис. та по 1,1 тис. осіб
відповідно).
Найбільше приїжджих зупинялись у готелях та аналогічних засобах розміщування
міст Яремче (51,2%) та Івано-Франківська (31%).
Cума доходів від наданих послуг колективними засобами розміщування у 2017 році
склала 579,2 млн. грн, що на 17,8% більше, ніж у 2016 році. У структурі доходів 55,5%
склав дохід від плати за проживання, 19% – від додаткових послуг, що не входять у
вартість путівки, 6,2% – від реалізації путівок.
Загальна площа колективних засобів розміщування області на кінець 2017 року
становила 323,6 тис. м2, з неї готелів та аналогічних засобів розміщування – 244,6 тис. м2.
Крім того, в області у 2017 році функціонували та прозвітували про свою
діяльність 306 садиб сільського (зеленого) туризму, якими упродовж року
обслуговано 55,1 тис. осіб, найбільше з них у місті Яремче – 270 садиб та 48,6 тис.
осіб відповідно. Доходи від наданих ними послуг склали 39,2 млн.грн.
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