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Коротка характеристика Закарпаття 
як рекреаційного регіону України 

 
Закарпаття – єдина з областей України, яка межує з чотирма 

країнами Карпатського Єврорегіону – Угорщиною, Польщею, 
Словаччиною, Румунією. Завдяки геополітичному розташуванню і 
природно-кліматичним особливостям, область має надзвичайно сприятливі 
умови для розвитку туризму і оздоровлення людей. 

Область є унікальною екологічною системою Заходу України з 
різноманітним рельєфом та кліматичними умовами. Її територія на півночі 
захищена Карпатським хребтом, з північного заходу – Татрами, з півдня – 
західними Румунськими горами і Мараморошським масивом. Від інших 
регіонів країни область відділяють Яблонецький, Вишківський, Ужоцький, 
Верецький та Воловецький перевали висотою від 931 м до 1614 м над 
рівнем моря. 

Близько 80% території краю займають гори, серед яких найвища 
точка України – гора Говерла (2061 м). На території області протікає 
429 потоків і річок. 

В Українських Карпатах збережені найбільші в Європі ділянки 
пралісів, унікальні угрупування 
альпійського поясу флори і фауни. 
Гарантом забезпечення збереження і 
відтворення генофонду рослинного і 
тваринного світу, різномаїття 
природних екосистем є заповідники та 
національні природні парки. На 
території області створені та діють такі 
об'єкти: Карпатський біосферний 

заповідник та три національні природні парки: Зачарований край, 
Ужанський і Синевир, під охороною яких перебуває 146,3 тис.га земельних 
площ. Екосистема Карпатського біосферного заповідника віднесена до 
найцінніших екосистем землі і входить до міжнародної мережі біосферних 
резерватів ЮНЕСКО. Витрати на утримання заповідників та національних 
природних парків області у 2012 р. склали 39595,6 тис.грн., що на 1,6% 
більше, ніж у попередньому році. Із загального обсягу витрат – 87,3% 
становлять кошти Державного бюджету, 12,7% – це фінансування за 
рахунок інших джерел. 

Одним із основних компонентів довкілля є дикі тварини, які 
перебувають у стані природної волі у лісах, водоймах, болотяних та 
сільськогосподарських угіддях. Мисливські угіддя Закарпаття займають 
786,7 тис.га, з них 90,3% забезпечені мисливським впорядкуванням. Право 
на ведення мисливського господарства надано 34 господарствам. Охорона, 
відтворення та використання диких тварин є основним завданням 
мисливських господарств.  На охорону, відтворення та облік диких тварин, 

Мукачівський замок 



впорядкування мисливських угідь було використано 1788,2 тис.грн., 86,3% 
якої припадає на відтворення мисливських тварин, 11,3% – на охорону 
диких тварин, 0,4% – на облік мисливських тварин та 2,0% – на 
упорядкування мисливських угідь. 

М'який помірно-континентальний клімат, мальовнича природа з 
багатою і різноманітною рослинністю, наявність мінеральних вод, 
багатовікові традиції і самобутня культура населення краю складають 
унікальний рекреаційний і соціальний потенціал, на основі якого 
сформувалися бальнеологічні й кліматичні курорти з санаторно-
оздоровчими закладами державного та місцевого значення. Згідно з 
шкалою оцінки клімату рекреаційних районів територія області дістала 
оцінку "найкраща" за сумарною тривалістю сприятливих для відпочинку 
періодів.  

Один із вирішальних 
факторів курортних ресурсів 
Закарпаття – мінеральна вода. 
Основними користувачами 
мінеральних вод Закарпаття є 
санаторії та заводи по її 
розливу. Діяльність санаторіїв 
області, які відносяться до 
бальнеокліматичних, базується 
на використанні запасів 
підземних лікувальних 
мінеральних вод. 

На території області 
налічується 33 родовища мінеральних вод, з них розробляється  
24 родовища, що становить 8,2% від загальної кількості родовищ 
мінеральної води по Україні. На експлуатацію родовищ мінеральних вод 
видано 38 спеціальних дозволів.  

Розлив мінеральної води в різних обсягах здійснюється 
підприємствами таких районів, як Берегівський, Виноградівський, 
Міжгірський, Свалявський, Ужгородський та Хустський. В області 
налічується 12 підприємств–ліцензіатів, які здійснюють видобуток і розлив 
мінеральної води та 14 вторинних користувачів. 

В області налічується понад 360 джерел мінеральної води та 30 типів 
різних за хімічним складом та лікувальними властивостями. Дебіт яких 
становить 10 тис.м3. На території Закарпаття основним бальнеологічним 
ресурсом є майже всі найвідоміші мінеральні води, такі як: 
гідрокарбонатно-натрієві, хлоридно-гідрокарбонатні, гідрокарбонатні-
сульфатні. 
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Характеристика запасів мінеральних вод у 2012 році 
 

Назва родовища Затверджені запаси 
на добу, м3 

 

Гірськотисянське 422

Голубинське 250

Ново-Полянське 303

Велятинське 30

Полянське 365

Плосківське 88

Сойминське 743

Синякське 90

Шаянське 252

Нижнєсолотвинське 244

Дравецьке 25

Неліпинське 24

Косинське 240

Свалявське 25

Драгівське 21
 

Мінеральну воду для бальнеологічного лікування використовують: 
– санаторії "Поляна", "Сонячне Закарпаття", "Кришталеве Джерело", 

"Квітка Полонини", "Верховина", "Гірська Тиса", "Синяк", "Шаян", 
"Деренівська Купіль"; 

– учбово-спортивна база "Закарпаття" – на території бази 
знаходиться джерело термальної води та термальний басейн довжиною  
50 м, де температура води і взимку і літом сягає +360С (температура на 
виході з труби +520С). Вода кремениста термальна азотно-вуглекисла 
хлоридно-натрієва високої мінералізації; 

– термальні басейни "Косино" – гейзери з гарячою термальною 
водою недалеко від с.Косонь Берегівського району вибивають на 
поверхню з глибини 1200 м. Температура води на поверхні сягає +500С; 

– товариство з обмеженою відповідальністю "Жайворонок-пачірта" – 
особливості термального комплексу його круглорічна робота. В основному 
у басейні площею 160 м2, температура води становить 30–310С. В 
окремому куті меншого басейну плошею 16 м2 облаштовано джакузі, де 
температура води сягає 42–450С. Мережа санаторно-курортних та 
туристично-рекреаційних об'єктів Закарпаття є однією з найбільших в 
Україні.  

Закарпатська область традиційно славилася своїми можливостями по 
проведенню різноманітних наукових, ділових та культурних зустрічей. 
Зручне географічне розташування на перетині європейських транспортних 
магістралей, близькість кордонів ряду країн, наявність великої кількості 
зручних конференц-залів, можливість організації різноманітної культурної 
програми для учасників заходів. Все це створює умови для активного 
розвитку в регіоні конгресового туризму, тобто розвитку туристичного 
напрямку по обслуговуванню різного роду конгресів, семінарів, нарад і 
конференцій як державного, так і міжнародного значення. 
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