До Всесвітнього дня туризму
Головне управління статистики інформує. 27 вересня в Україні
відзначається День туризму – свято любителів подорожей і працівників
туристичної сфери.
Про свою діяльність у 2018 році прозвітували 128 суб’єктів туристичної
діяльності Прикарпаття (34 юридичні особи та 94 фізичні особи-підприємці),
якими упродовж року було обслуговано 55,8 тис. осіб. За кількістю обслугованих
туристичними операторами та агентами туристів у 2018 році область посіла
восьме місце серед регіонів держави.
Упродовж 2018 року 18,8 тис. мешканців області виїжджали за кордон, що на
4,5 тис. або на 31,2% більше, ніж попереднього, а кількість іноземних туристів, які
відвідали область, склала 3,4 тис. проти 3,2 тис. осіб у 2017 році. Найбільш
популярними для наших краян залишаються Туреччина, Єгипет, Болгарія та
Польща. Мапа подорожей включала також такі країни, як Чехія, Словаччина,
Чорногорія, Греція, Польща, Італія тощо. Для мандрівок Прикарпаттям
використали свій вільний час іноземні громадяни здебільшого з Молдови, Білорусі,
Румунії та Литви. Подорожували у межах країни
33,6 тис. осіб (у 2017
році – 47 тис. осіб).
Крім того, одноденними турами скористалися 1,7 млн. екскурсантів та
відвідувачів туристичних об’єктів області.
Дохід суб’єктів туристичної діяльності області від надання туристичних
послуг (без ПДВ, акцизного податку й аналогічних обов’язкових платежів) у 2018
році склав 453,4 млн.грн, що в 1,6 раза більше, ніж роком раніше.
Розвитку туризму в області сприяє функціонування колективних засобів
розміщування. У 2018 році в області надання місць для тимчасового проживання
здійснювали 67 колективних засобів розміщування (юридичних осіб) на 6,2 тис.
місць, з них 10 закладів мають спеціально обладнані номери (кімнати) для осіб з
інвалідністю.
Упродовж минулого року у колективних засобах розміщування перебували
168,7 тис. осіб, з яких понад 10% – іноземні громадяни. З числа іноземних туристів,
які перебували в закладах колективного розміщування, кожний восьмий –
громадянин Польщі (2,1 тис. осіб), кожний дев’ятий – Ізраїлю (2 тис. осіб).
Представники Румунії склали 1,9 тис. осіб, Італії –
1,6 тис., Молдови –
1,4 тис. та Білорусі – 1,3 тис. осіб. Найбільше приїжджих зупинялись у
колективних засобах розміщування міст Яремче (54,3%) та Івано-Франківська
(36,1%).
Довідково: Всесвітній день туризму – свято, встановлене у 1979 році
Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристської організації, відзначається
щорічно 27 вересня з метою пропаганди туризму, висвітлення його внеску
в економіку світової спільноти, розвитку зв'язків між народами різних країн.
З Днем туризму – святом усіх, кого ваблять близькі й далекі мандрівки,
активний і змістовний відпочинок!
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