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Закарпаття дуже багате на природні та антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси. 
Завдяки й цьому, туризм регіону розвивається досить швидкими темпами. Попри це, рівень 
дослідження туристичної галузі значно відстає від очікуваного. У даній роботі намагаємося 
додати до результатів попередніх досліджень обґрунтований у фаховому відношенні поділ 
краю на рекреаційно-туристичні одиниці, а також представлення санаторно-курортного 
потенціалу одного з них.

Ключові слова: туризм, Закарпаття, санаторії, Південний туристичний субрегіон.

Fodor D. D„ Tovt A. A. The Sanitaria and Resorts Potential of the Southern Touristic 
Subregion of Transcarpathia. Transcarpathia is very rich in natural and anthropogenic 
resources of recreation and tourism. In consequence of this and some other factors, tourism of 
the region develops quite rapidly. Even so, the level of researchedness of the tourist sector is far 
behind the desirable. In the present work we intend to enrich the results of previous examinations 
with a professionally grounded division of the region to recreational-touristic units and a 
presentation of sanitaria and resorts potential of one of them.

Key words: tourism, Transcarpathia, sanitaria, Southern Touristic Subregion.

Для забезпечення належного розвитку туризму в Україні (включаючи й 
Закарпатську область) потрібно запроваджувати новітню туристичну політику, у 
центрі якої мала б стояти маркетингова та рекламна діяльність, розвиток 
турпродуктів та інфраструктури, а також модернізація усієї туристичної галузі. Для 
започаткування подібного процесу на основі соціальних, етнокультурних, 
економічних та кліматичних особливостей в області слід відокремити три 
рекреаційно-туристичні субрегіони [3], географічне розташування яких зображено на 
рисунку 1:

1. Південний субрегіон;
2. Північно-західний субрегіон;
3. Центрально-східний субрегіон.
Південний туристичний субрегіон охоплює територію Ужгородського, 

Мукачівського, Берегівського та Виноградівського районів. Переважна частина 
названих одиниць розташована у рівнинній частині Закарпаття, тому туристичне 
використання даної території дещо відрізняється від двох інших субрегіонів. Тут 
склалися найкращі умови для велосипедного, кінного, винного, історико-культурного 
і т. п. туризму.

Рекреаційно-туристичний комплекс Ужгородського району (до якого входять 
також міста обласного підпорядкування Ужгород і Чоп) базується на 
гідрокарбонатно-натрієвих (с. Руські Комарівці) та кремнієвих (м. Ужгород)

і Фодор Д. Д, Товт А. А., 2018
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мінеральних водах. Місцеві джерела із значним вмістом заліза були відомі вже у 
XVII ст., а у XIX ст. на їх базі у м. Ужгороді існувала популярна купальня «Борвіз». 
Води Ужгородського району використовуються при лікуванні захворювань 
урологічного характеру, шкіри й травної системи. На території зосереджено декілька 
рекреаційно-туристичних об’єктів, найважливішими серед яких являється 
«Деренівка» (до якого відноситься санаторій «Деренівська Купіль»), а також 
санаторій «Малятко», що розміщений у с. Оноківці, на північ від м. Ужгород. 
Останній являється видатним центром дитячої пульмонології [4].

Рис. 1. Географія основних джерел мінеральних та термальних вод 
Південного туристичного субрегіону Закарпаття

Джерело: власна редакція

Мукачівський район (до якого входить і місто обласного підпорядкування 
Мукачеве) відомий своїми сульфідними мінеральними водами та багатьма типами 
термальних вод. До туристично-рекреаційної зони «Карпати» відносяться санаторії 
«Карпати» та «Перлина Карпат». Перший є кліматично-бальнеологічним 
комплексом, який розміщений у мальовничій долині на висоті 400-500 м над рівнем 
моря. Клімат тут являється надзвичайно м'яким, середня температура повітря в 
січні становить 3-4 °С, а у липні - 19-20 °С. Комплекс базується на 
низькотемпературних, слаболужних водах з вмістом кремнію, кальцію, натрію і т. д.

Бальнеологічна курортна зона «Синяк» розташована біля підніжжя 
однойменного гірського масиву, що являється частиною Вулканічного хребта 
Українських Карпат. Характерним для нього є помірний клімат та підвищена 
вологість повітря. Завдяки хвойним лісам тут надзвичайно чисте повітря. Сульфідні
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мінеральні води цієї зони вже відомі з XVIII ст. На сьогоднішній день на території 
зони працюють санаторії «Синяк», «Перлина Карпат» та «Солені Млаки» [1,2].

Таблиця 1
Зміна кількості санаторно-курортних та оздоровчих закладів по районах, що 

належать до Південного туристичного субрегіону

Район 2000 2003/
2004

2006/
2007

2009/
2010 2013 2016

Ужгородський
район 4 7 8 5 3 3
Мукачівський
район 6 7 9 9 5 4
Берегівський
район 5 4 3 3 1 2
Виноградівський
район 10 10 7 6 5 4
Всього 25 28 27 23 14 13
Джерело: СанаторіГта туризм Закарпаття. Статистичний щорічник, 2008, 2011, 2016.

Берегівський район (разом з містом обласного підпорядкування Берегове) 
являється однією з найтепліших кутків Закарпаття. Тут зосереджені найбільші 
запаси термальних вод області (м. Берегове, с. Косонь, с. Яноші, с. Тут, с. Боржава). 
Всього в районі знаходиться 25 джерел термальних вод. Купання в них є 
результативною терапією при високому артеріальному тиску та ревматичних 
захворюваннях, а для лікування цукрового діабету та захворювань травної системи 
навіть рекомендується їх внутрішнє застосування.

За складом мінеральні води Виноградівського району дуже різноманітні. На їх 
використанні базується один з найвідоміших санаторіїв Закарпаття - «Теплиця».
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