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 У статистичному бюлетені “Колективні засоби 
розміщування в Тернопільській області в 2015 році” 
висвітлені наступні питання: 

• загальна характеристика колективних засобів 
розміщування (юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців); 

• місткість та номерний фонд готелів та аналогічних 
засобів розміщування; 

• кількість структурних підрозділів сфери сервісу 
колективних засобів розміщування; 

• кількість працюючих у колективних засобах 
розміщування; 

• доходи від послуг, наданих колективними засобами 
розміщування; 

• витрати колективних засобів розміщування; 

• тривалість та вартість перебування приїжджих у 
колективних засобах розміщування; 

• розподіл іноземців у колективних засобах 
розміщування за типами засобів та країнами світу; 

• окремі показники діяльності колективних засобів 
розміщування по містах і районах; 

• оздоровлення дітей 0–17 років (у т.ч. тих, які 
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС) у 
спеціалізованих засобах розміщування. 

Головним управлінням статистики у Тернопільській 
області підготовлено статистичний бюлетень “Колективні 
засоби розміщування в Тернопільській області в 2015 
році”, який складається з трьох розділів: 

 
Ø основні показники діяльності колективних засобів 
розміщування; 

Ø показники діяльності колективних засобів розміщування 
по районах і містах; 

Ø оздоровлення дітей у спеціалізованих засобах 
розміщування. 

 
Дана публікація містить інформацію про мережу 

та основні фінансові показники діяльності готелів та 
аналогічних засобів розміщування (готелів, мотелів, 
гуртожитків для приїжджих та інших місць для 
тимчасового розміщування) та спеціалізованих засобів 
розміщування (санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, 
дитячих санаторіїв та інших закладів відпочинку). 

Інформація наводиться по області та в районному 
розрізі по юридичних особах та фізичних особах-
підприємцях. Окремі показники подаються в динаміці 
за ряд років.  

Презентаційна версія статистичного бюлетеня 
«Колективні засоби розміщування в Тернопільській 
області» розміщена на офіційному веб-сайті Головного 
управління статистики в розділі «Публікації» / 
«Економічна статистика» / «Економічна діяльність» / 
«Туризм». 


