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Проаналізовано просторове розміщення санаторно-курортних закладів у розрізі адміністративних районів Чернівецької обл. Виділено райони зі значною та недостатньою забезпеченістю
санаторно-курортними закладами. Обґрунтовано передумови і причини розміщення санаторнокурортних закладів. Проаналізовано показники діяльності санаторно-курортних закладів
Чернівецької обл. Розглянуто проблеми та перспективи розвитку санаторно-курортної справи.
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Однією з найстабільніших ринкових структур є ринок пропозиції курортних послуг,
що зумовлено як необхідністю лікування, так і практикою запобігання хворобам, що
становить складову життєвого стандарту у високоіндустріальних країнах і поширюється на щораз ширші кола населення інших країн [7]. Санаторно-курортне господарство
переважно створюють у місцях зосередження сприятливих рекреаційних ресурсів,
лікувальні та оздоровчі властивості яких мають територіальні особливості. Це визначає
спеціалізацію санаторно-курортних регіонів на наданні певних видів лікувальних чи
відпочинкових послуг. Тому забезпечення належними санаторно-курортними закладами перетворюється в нагальну проблему сьогодення.
Найбільшу привабливість серед курортних територій України мають АР Крим,
Закарпатська та Івано-Франківська, Одеська, Харківська, Чернівецька, Львівська та
Київська області [1]. Існують традиційні і перспективні санаторно-курортні райони
з унікальними природними ресурсами для відпочинку і лікування. Одним із критеріїв
перспективного санаторно-курортного будівництва є наявність або відсутність у певній
місцевості гідромінеральних ресурсів. Аналіз діяльності санаторно-курортних закладів
Чернівецької обл. є основним завданням нашого дослідження.
Хоча в Чернівецькій обл. офіційного статусу курорту не має жоден населений
пункт, тут функціонують чотири санаторії (без урахування протитуберкульозних), один
санаторій-профілакторій, два пансіонати з лікуванням, чотири бази відпочинку.
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади на території Чернівецької обл. розміщені
нерівномірно: майже всі вони є у Сторожинецькому, Новоселицькому, Вижницькому,
Заставнівському та Кіцманському районах (див. табл. 1). Найбільше їх на Сторожинеччині: серед наявних там оздоровчих закладів два санаторії (у тім числі один дитячий) і
одна база відпочинку. Зовсім немає оздоровчих закладів у Путильському р-ні, хоча
природні ресурси для розвитку рекреаційного господарства там є. У гірському
Путильському р-ні з різними кліматичними умовами – від помірного клімату на півночі
до холодного в південній частині – є висхідні джерела хлоридних натрієвих вод,
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хлоридної кальцієво-натрієвої води малої мінералізації, слабкомінералізованої
хлоридно-гідрокарбонатної натрієвої з домішками органічних сполук, маломінералізованої гідрокарбонатної магнієво-кальцієвої з органічними сполуками, сірководневої
гідрокарбонатної натрієво-кальцевої та ін. Ці води використовує місцеве населення.
Немає також ще лікувального застосування хлоридно-натрієвої води типу Миргородська, яка виявлена в с. Ожі Сокирянського р-ну. Більшість мінеральних вод досі
належно не застосовують. Тут потенційні можливості для розвитку санаторної справи
значною мірою не використані.
Таблиця 1
Санаторно-курортні (оздоровчі) заклади Чернівецької обл.
Назва санаторно-оздоровчого
закладу

Розташування

Кількість
місць

Спеціалізація закладу

Санаторії
Санаторій-профілакторій
Чернівецького університету

м. Чернівці

50

Брусницька обласна бальнеологічна лікарня відновного
лікування

Кіцманський р-н,
с. Брусниця

150

Дитячий санаторій “Щербинці”

Новоселицький р-н,
с. Щербинці

60

Санаторій “Золотий колос”

Сторожинецький р-н,
с. Панка

185

Дитячий гастроентерологічний Сторожинецький р-н,
санаторій “Стара Жадова”
с. Стара Жадова
Пансіонати
Пансіонат з лікуванням
Вижницький р-н
“Зелені пагорби”
с. Виженка
Пансіонат з лікуванням
Вижницький р-н
“Черемош”
м. Вижниця
Бази відпочинку
База відпочинку
Заставнівський р-н
“Буковинський гай”
с. Репужинці
Заставнівський р-н
База відпочинку “Здоров’я”
с. Репужинці
Новоселицький р-н,
База відпочинку “Чорнівка”
с. Чорнівка
Сторожинецький р-н
База відпочинку “Динамо”
с. Кам’яна

100

Загальнотерапевтичний
Захворювання опорнорухового апарату, серцевосудинної, нервової системи,
шлунково-кишкового
тракту, гінекологічні та
шкірні недуги
Захворювання опорнорухового апарату,
остеохондроз, ревматизм
Поліартрит, гіпертонія,
псоріаз, радикуліт, серцевосудинна система, захворювання шкіри, нервова
система
Шлунково-кишковий тракт,
гастроентерологія

220

Загальнотерапевтичний

320

Загальнотерапевтичний

62
100
146
25

Відпочинок для всіх
категорій населення
Відпочинок для всіх
категорій населення
Відпочинок для всіх
категорій населення
Відпочинок для всіх
категорій населення
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Коротко схарактеризуємо курортно-рекреаційний фонд Чернівецької обл.
Санаторії та пансіонати з лікуванням. Сьогодні на території Чернівецької обл.
функціонують п'ять санаторіїв та два пансіонати з лікуванням, ліжковий фонд яких
становить 667 ліжок. У них оздоровлено 2 068 хворих (табл. 2). Три з цих санаторіїв
розміщені в Сторожинецькому р-ні. Вони мають різну лікувальну спеціалізацію:
гастроендереологічну (для дітей), туберкульозну (для дорослих), серцево-судинну,
а також є профіль лікування опорно-рухового апарату (для дорослих) та нервової
системи.
Таблиця 2
Основні показники діяльності санаторно-курортних (оздоровчих) закладів [3]

Показник

Усього закладів
у тому числі
санаторії
з них дитячі
санаторії для хворих на
туберкульоз
з них дитячих
пансіонати з лікуванням
санаторії-профілакторії
бази та інші заклади
відпочинку

У них ліжок
Кількість осіб, що
Кількість
(місць)
були оздоровлені
фактично
протягом
проведених
у місяць
Кількість
ліжко-днів
максизакладів цілоріч- мально(людино-днів)
тривалого
них
1–2 днів усіма оздоровго розчасу
леними
гортання
11

717

1 282

1 503

1 028

86 239

5
3

617
370

677
430

1 165
986

–
–

81 371
72 636

2
1
1
1

332
270
50
50

332
270
220
50

1 165
986
129
–

–
–
774
–

81 371
72636
3 033
–

4

–

335

209

254

1 835

Також у Новоселицькому р-ні розташований санаторій кардіологічного профілю
для дітей, а в Чернівцях (теж дитячий) функціонує облтубсанаторій. З усього ліжкового
фонду всіх санаторіїв близько половини ліжок існує для лікування туберкульозу
легень.
Пансіонат з лікуванням матері і дитини “Зелені пагорби” розмістився на території
національного природного парку “Вижницький” у басейні високогірних річок Черемош
та Сірет у с. Виженка Вижницького р-ну Чернівецької обл. Територія пансіонату
охоплює 5,3 га і є на лівому березі р. Виженка. Відстань від пансіонату до м. Вижниця – 5 км, до м. Чернівці – 80 км.
Пансіонат як оздоровчо-лікувальний заклад функціонує з 1996 р. на базі колишнього будинку відпочинку “Зелені пагорби” і перебуває на балансі Чернівецької облпрофради. Протягом багатьох років сюди приїжджають десятки тисяч людей, щоб відпочити
і поліпшити своє здоров’я. Для культурно-масового відпочинку є будинок дозвілля,
бібліотека, спортивний та дитячий майданчики.
У 2007 р. у районі пансіонату обладнано п’ять туристичних маршрутів. Нині триває
добудова спального корпусу з усіма зручностями на 84 місця.
Брусницька обласна лікарня відновного лікування заснована 1968 р. Вона розміщена
в мальовничому парку на околиці с. Брусниця, де колись стояв маєток французького
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графа де-Ласкало. У 1980 р. тут збудовано спальний корпус на 150 місць. Водолікарня
функціонує на родовищах сірководневої води високої концентрації, за хімічним
складом подібної на мацестинську (Сочі); гідрокарбонатно-хлоридно-натрієвої води
типу Єсентуки, та хлоридно-натрієвої води, що є аналогом Миргородської. Нині
працюють три робочі свердловини, двадцять законсервовані. Загалом родовища
мінеральних вод здатні давати 150 м3 води за добу, що дає змогу щоденно лікувати
2 тис. пацієнтів.
Сьогодні тут лікують захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинної,
нервової системи, шлунково-кишкового тракту, гінекологічні та шкірні недуги. У Брусниці застосовують унікальну методику підводного витягування хребта. Високу ефективність має лікування за допомогою озокериту, який завозять з Дрогобича у спеціальних чанах, розігрівають до певної температури і використовують у вигляді аплікацій.
До недоліків оздоровчого закладу належать побутові умови: спальний корпус Брусницької водолікарні вже давно потребує капітального ремонту.
Пансіонат з лікуванням “Черемош” розташований на околиці Вижниці у Рівні. Він
створений 1975 р. як обласне дочірнє підприємство “Чернівцітурист”. Пансіонат
функціонує цілорічно, розрахований на 320 місць у літні період і 120 в осінньозимовий. Тут є шість будиночків зі всіма зручностями: туалет, гаряча вода, душ;
кімнати дво-, чотири- і шестимісні; а також чотири літні будиночки і десять чотиримісних будиночків. На території пансіонату є їдальня з двома залами на 120 місць, у разі
потреби з дієтичним харчуванням, будинок дозвілля, бібліотека, спортивний і дитячий
майданчики, сауна.
Улітку пансіонат функціонує як дитячий оздоровчий табір, де цілющі властивості
гірського клімату поєднують із купанням у р. Черемош і різноманітними пішохідними
маршрутами по Буковинських Карпатах.
Незважаючи на наявність лікувальних ресурсів, в області немає санаторіїв, які
б спеціалізувались на лікуванні урологічних, гінекологічних, дерматологічних
захворювань. Немає також санаторіїв для лікування органів травлення та обміну
речовин, органів дихання нетуберкульозного характеру для дорослих.
Доцільно провести гідрогеологічні дослідження з визначення запасів мінеральних
вод у Щербинцях, Виженці, Черешенці. Як уважають фахівці, у с. Черешенька можливе
будівництво санаторію на 500 місць для лікування органів травлення, опорно-рухового
апарату, гінекологічних та дерматологічних захворювань, у Виженці – санаторію на
500 ліжок для лікування органів травлення та обміну речовин, а також урологічних
захворювань.
Певне господарське значення має розлив лікувальних вод, який збільшує можливості використання їх з метою лікування. Сьогодні в Чернівецькій обл. ведуть розлив
таких вод, як Кельменецька, Зеленчанська, Брусницька та Ожевська.
Санаторії-профілакторії. На відміну від інших санаторно-курортних закладів,
санаторії-профілакторії призначені для додаткового лікування та оздоровлення
працівників без відриву від трудової діяльності у вільний від роботи час упродовж
24 днів. Їхня організація сприяє значному зниженню захворювань. Нині в Чернівецькій обл. за даними обласного статистичного управління функціонує один такий заклад
на 50 місць.
Будинки відпочинку. Головною причиною слабкого розвитку будинків відпочинку
є деяка невідповідність цього типу закладів новим тенденціям у змінах самої структури
рекреації, а також у соціально-економічному житті нашого суспільства. Доцільно було
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б розвивати спеціалізовані будинки відпочинку для молоді, людей похилого віку,
а головне – сімейних. Це дало б змогу більше забезпечити нормативну потребу
ліжковим фондом.
Бази відпочинку. Бази відпочинку, а їх усього чотири, розміщені в Заставнівському (дві), Новоселицькому (одна) та Сторожинецькому (одна) районах (див. табл. 1).
Їхній загальний ліжковий фонд становить 335 ліжок, а кількість відпочивальників
463 осіб (див. табл. 2).
Для хворих на туберкульоз на території області діяло два санаторії на 332 ліжка,
з них один – для дітей на 270 ліжок.
У санаторно-курортних (оздоровчих) закладах 2011 р. відновлювали здоров’я
1 503 особи, що на 4,2 % більше, ніж 2010 р. Серед оздоровлених 59,3 % становили
діти. Було оздоровлено 52 постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Крім того,
протягом одного–двох днів у оздоровчих закладах відпочило 1 028 осіб, що на 18,4 %
більше, ніж 2010 р. (див. табл. 2).
Діяльність санаторно-курортних (оздоровчих) закладів забезпечували 352 працівники, з них 21 лікар, 78 працівників середнього медичного персоналу та 253 інші
працівники. У санаторіях працювало 312 осіб (з них у дитячих – 231 особа), у пансіонатах з лікуванням – 25, найменше працівників було на базах відпочинку (15 осіб). На
базах відпочинку передбачене обслуговування терміном перебування як три і більше
днів, так і один–два дні; вони призначені для щорічного та щонедільного короткочасного відпочинку. Це найбільш масова та динамічна форма відпочинку. Її активне
формування простежується останнім десятиліттям, що пояснюють не тільки популярністю сімейного відпочинку, а й потребою в розвитку короткотермінового відпочинку.
У Чернівецькій обл. 2011 р. протягом тривалого часу оздоровлювалися 1 503 особи,
переважно у санаторіях (1 165 осіб), а також на базах відпочинку (209 осіб)
і в пансіонатах (129 осіб).
Протягом одного–двох днів 2011 р. відпочивало 1 028 осіб, з них 774 особи –
у пансіонаті з лікуванням “Зелені пагорби”, що у Вижницькому р-ні та 254 особи –
на базі відпочинку у Заставнівському р-ні.
Для зміцнення здоров’я дітей важливе значення має організований відпочинок під
час літніх канікул. Одним з найбільш масових та доступних видів організованого
відпочинку школярів є проведення літніх канікул в оздоровчих таборах.
Заміські табори відпочинку дітей – це виховально-оздоровчі заклади для дітей
7–17 років, вони розміщені частково у власних приміщеннях, а деякі з них – у орендованих. У Чернівецькій обл. протягом тривалого часу були оздоровлені 1 109 дітей,
відпочивали протягом одного–двох днів 204 особи. Улітку 2011 р. на території області
діяло 402 дитячі оздоровчі табори на 3,7 тис. місць, з яких 382 – пристосовані (з денним перебуванням), 15 – стаціонарні (12 позаміських оздоровчих та 3 санаторного
типу), 5 – наметові (4 профільні та 1 інший). У них оздоровлено 55,9 тис. дітей, з яких
17,2 тис. – з малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей, 1,6 тис. – постраждалі
внаслідок аварії на ЧАЕС, майже 1 тис. – сироти та позбавлені батьківського піклування, 0,8 тис. – інваліди.
Порівняно з 2010 р. кількість дитячих оздоровчих закладів зменшилась на один
табір, а кількість дітей, які відпочивали в цих таборах, – на 2,1 %, кількість місць
у таборах зменшилась на 10,8 %. Кількість оздоровчих таборів у розрізі адміністративних районів 2011 р. не змінилася, якщо порівнювати з 2010 р. (за винятком Кіцманського р-ну).
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Найбільше таборів зосереджено в Сторожинецькому районі (13,2 % від загальної
кількості), а також Глибоцькому (10,1), Новоселицькому (9,2), м. Чернівці (8,9),
Кіцманському (8,7), Заставнівському (8,7), Хотинському (8,4), Вижницькому (8,4). Найменше таборів зосереджено в Путильському р-ні (4,4 %) та м. Новодністровськ (1,2 %).
У 2011 р. кількість оздоровлених дітей зменшилася на 1 179 осіб (порівняно з 2010 р.).
Це пов’язано зі зменшенням кількості дитячих таборів. Найбільше дітей відпочивало
в оздоровчих таборах Сторожинецького р-ну (18,5 % від загальної кількості).
Якщо простежити динаміку кількості дітей, оздоровлених улітку за період 2005–
2010 рр., то найвищі показники були у 2007 р. (48,4 тис. осіб) у пристосованих таборах.
Кількість дітей, оздоровлених у стаціонарних таборах, поступово зменшувалась
з 13,2 тис. осіб у 2005 р. до 8,5 тис. осіб у 2009 р. Це пов’язано зі зменшенням кількості
стаціонарних таборів. У 2009 р. на 40 % зросла кількість дітей, оздоровлених
у наметових таборах (порівняно з 2008 р.).
Отже, тенденції, що намітилися в санаторно-курортній сфері Чернівецької обл., свідчать
про зменшення кількості санаторно-курортних закладів. Основними причинами таких змін
було перепрофілювання низки пансіонатів з лікуванням у санаторії та закриття нерентабельних санаторіїв-профілакторіїв (здебільшого тих, які перебували на балансах окремих
підприємств). Деякі оздоровчі заклади є у занедбаному стані та не діють.
Незважаючи на наявність лікувальних ресурсів, в області немає санаторіїв, які б
спеціалізувались на лікуванні урологічних, гінекологічних, дерматологічних захворювань. Немає також санаторіїв для лікування органів травлення та обміну речовин,
органів дихання нетуберкульозного характеру для дорослих. У процесі реформування
санаторно-курортної галузі досягнення науки вбачають рушійною силою, що забезпечує всебічне обґрунтування необхідності перебудови галузі, визначення прогнозних
потреб населення у санаторно-курортному лікуванні, медичній реабілітації та оздоровленні, а також розроблення заходів щодо їхнього поліпшення.
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ANALYSIS OF HEALTH RESORT INSTITUTIONS IN CHERNIVTSI REGION
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Spatial location of spa facilities in the context of administrative districts of Chernivtsi region was
analyzed. Areas with significant and insufficient provision of sanatorium and resort facilities were
highlighted. Background and reasons of placement of spa facilities were justified. Performance of spa
facilities in Chernivtsi region was analyzed. Problems and prospects of development of sanatorium
cases were considered.
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