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ГГооррии  уу  ффааввооррii

У Криму з’являться 
40 класифiкованих готелiв 

IÍÔÐAÑÒÐÓÊÒÓÐA. Äî êiíöÿ 2011 ðîêó êiëüêiñòü êðèìñüêèõ
ãîòåëiâ, ÿêi ïðîéøëè êëàñèôiêàöiþ, äîñÿãíå 40. Ïðî öå ïîâiäî-
ìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ìiíiñòðà êóðîðòiâ i òóðèçìó ÀÐÊ Îëåê-
ñàíäð Ëiºâ. «Çàðàç òàêèõ ãîòåëiâ ó íàñ 15, i ùå 12 çàÿâîê íà
êëàñèôiêàöiþ ìè âæå îòðèìàëè», — ïîiíôîðìóâàâ âií.

Òàêîæ âií ðîçïîâiâ, ùî iíôðàñòðóêòóðà âiäïî÷èíêó â Àâòî-
íîìíié Ðåñïóáëiöi Êðèì âæå ãîòîâà äî ïî÷àòêó íîâîãî êóðîð-
òíîãî ñåçîíó: âiäðåìîíòîâàíi äîðîãè äåðæàâíîãî òà ìiñöåâîãî
çíà÷åííÿ, îíîâëåíèé òðîëåéáóñíèé ïàðê — 61 íîâèé ñó÷àñíèé
òðîëåéáóñ ïðàöþº íà ìiñüêèõ i ìiæìiñüêèõ ìàðøðóòàõ.

Êðiì òîãî, Î. Ëiºâ ïîâiäîìèâ, ùî ó 2012 ðîöi Êðèì âiçüìå
ó÷àñòü ó òóðèñòè÷íié âèñòàâöi â Òóðå÷÷èíi, íà ÿêié âëàäè àâòî-
íîìi¿ ïëàíóþòü çíàéòè iíâåñòîðiâ äëÿ áóäiâíèöòâà íà ïiâîñòðî-
âi âèñîêîêëàñíèõ ãîòåëiâ.

Öüîãî ëiòà â Êðèìó áóäå öiêàâî i äîðîñëèì, i äiòÿì, çàïåâíèâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ìiíiñòðà. Àäæå ùîði÷íî òóò ïðîâîäèòüñÿ ïîíàä
100 ôåñòèâàëiâ. Êðiì òîãî, â ÷åðâíi 2011 ðîêó â Êðèìó âïåðøå
âiäáóäåòüñÿ åòàï Êóáêà ñâiòó ç àâòîðàëi Intercontinental Rally Chal-
lenge, íà ÿêèé ïëàíóþòü ïðèáóòè áëèçüêî 500 òèñ. òóðèñòiâ.

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

Що робити з територiєю, де в
роки Великої Вiтчизняної

вiйни розмiщувалася польова
ставка Гiтлера «Вервольф», —
проблема давня. У колишньому
СРСР московськi спецiалiсти

кiлька разiв її обстежували. Iн-
формацiя не оприлюднювалася,
натомiсть поширювалися фан-
тастичнi версiї та страшнi чутки.
Наприклад, що в пiдземеллях
ставки розмножилися жахливi
бактерiї. Не раз бралася розв’я-
зати питання i обласна влада. Та
надто складний вузол зав’язала

iсторiя: хоч за який його кiнець
взяти — пече! Фронтовики були
проти зведення там будь-чого.
Бо, як не крути, воно буде на мiс-
цi злочину. А з другого боку, сю-
ди з елементарної цiкавостi дав-
но завертають туристи. Тепер рi-
шення є: «Верфольф» стане час-
тиною iсторико-меморiального

комплексу пам’ятi жертв фа-
шистського режиму.

Цей об’єкт винятковий, неод-
нозначний. Iноземцi, котрi прибу-
вають в область у справах, кажуть
прямо: «Покажiть нам «Вер-
вольф». Ставка розмiшена зручно,
тож практично щодня хтось сюди
приходить або приїжджає. Свого

часу розглядалася можливiсть дi-
лянку передати в довгострокову
оренду. Тодi закордоннi iнвестори
ледве не в чергу стали! Був i росiй-
ський. А з вiтчизняних нiхто не
висловив бажання. Може, тому,
що жорна вiйни
пройшли по всiй те-
риторiї України. 

Ó ðåéòèíãó íàéïðèâàáëèâiøèõ äëÿ âiäïî÷èíêó ìiñöü ëiäèðóþòü Êàðïàòè21,1 млн 
iноземних туристiв вiдвiдали Україну

2010 року

ЦИФРA

« Україна повинна
мати, як мiнiмум, 

до 56% ВВП приросту
за рахунок саме

туризму, в тому числi
зеленого, оздоров-
лення, лiкування,

вiдпочинку» 
Голова Верховної Ради про необхiднiсть 
розвитку туризму

ВOЛOДИМИР ЛИТВИН:

стор. 1100

УКРAЇНСЬКЕ
ТЕПЛO
ВIДЧУЛИ 
У БЕРЛIНI

«Озброєний вовк» давно безпечний
IСТОРIЯ. На мiсце залишкiв ставки «Вервольф», що бiля Вiнницi, цього року до Дня Перемоги
вiдкриють туристський маршрут
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ТЕНДЕНЦIЇ. Фахiвцi оприлюднили прогнози 
на туристичний сезон-2011

УКРAЇНA ТУРИСТИЧНA
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НOВИНИ ТA КOМЕНТAРI

Наталiя РОЗУМНА, 
Роман ЧЕРЬОМУХIН

спецiально 
для «Урядового кур’єра»

Цього року виставка In-
ternationale Tour-

ismus Borse, яка проходи-
ла в Берлiнi з 9 до 13
березня, зiбрала понад 11
тисяч учасникiв iз 187
країн, якi презентували
свої туристичнi пропозицiї
i налагоджували новi дiло-
вi контакти. Брали в нiй
участь федерацiї туризму,
нацiональнi та регiональнi
туристичнi органiзацiї, ту-
ристичнi та транспортнi
агентства i туроператори,
готелi, страховi компанiї.
Найбiльша мiжнародна
подiя в iндустрiї туризму
вiдбувалася в 26-ти па-
вiльйонах виставкового
комплексу загальною пло-
щею 160 тис. м2, з яких 500
м2 були наданi для презен-
тацiї туристичних можли-
востей України.

На українському стендi
головною темою став чем-
пiонат Європи з футболу
Євро-2012. На вiдкриттi
експозицiї виступили
Надзвичайний i Повно-
важний Посол України в
Нiмеччинi Наталiя Заруд-
на, заступник мiнiстра
культури i туризму Украї-
ни Юрiй Артеменко, зас-
тупник директора аген-
тства з пiдготовки та про-
ведення Євро-2012 Вале-
рiй Жолдак.

Окрiм спiлкування з
представниками турис-
тичної галузi України, вiд-
вiдувачi виставки могли
спробувати Україну на
смак: скуштувати м’ясних,
кондитерських виробiв та
спиртних напоїв вiд кра-

щих вiтчизняних виробни-
кiв. Гостi експозицiї змогли
вiдчути карпатський коло-
рит, вiдтворений в одному
iз залiв, зануритися у свiт
української народної твор-
чостi та сучасного нацiо-
нального мистецтва, i на-
вiть взяти участь у фут-
больних баталiях у нас-
тiльному варiантi.

Пiвострiв 
у всiй красi

Оскiльки Євро-2012 —
це, передусiм, прекрасна
можливiсть для залучення
туристiв до Криму, то цьо-
го року зусилля кримської
влади спрямованi на мак-
симальне ознайомлення

потенцiйних iноземних ту-
ристiв iз пропозицiями ту-
ристично-рекреацiйного
комплексу автономiї. Тому
Крим, як туристична пер-
лина України, був пред-
ставлений у Берлiнi в усiй
красi. Над цим ретельно
попрацювали Мiнiстер-
ство курортiв i туризму
Криму, ТОВ «Кримський
Центр розвитку туризму»
та численнi готелi i здрав-
ницi республiки. Делега-
цiю пiвострова очолював
заступник Голови Ради мi-
нiстрiв — мiнiстр курортiв
i туризму АРК Георгiй
Псарьов.

У рамках виставки
представники делегацiї
провели переговори iз ке-

рiвником компанiї «Kaus
Media Services» Акселем
Каусом щодо просування
курортно-рекреацiйного
потенцiалу Криму на рин-
ки Нiмеччини i Великоб-
ританiї. Адже останнiм ча-
сом серед жителiв Нiмеч-
чини все популярнiшим
стає оздоровлення у крим-
ських санаторiях. Росте
також попит на активнi
види туризму, етногра-
фiчнi та культурно-пiзна-
вальнi тури. У таких турiв
є всi шанси стати вiдкрит-
тям i для туристiв iз Фран-
цiї, Швейцарiї, Бразилiї та
Iндiї, якi мають найбiльшу
готовнiсть i бажання подо-
рожувати в 2011 роцi. За-
цiкавлять iноземцiв також
Мiжнародний театраль-
ний фестиваль iм. А. Чехо-
ва в Ялтi, мiжнародний
музичний фестиваль
Джаз-Коктебель та моло-
дiжний музичний фести-
валь «Казантип».

Надалi заплановано
участь кримської делега-
цiї у престижних турис-
тичних виставках у Лон-
донi, Москвi, Санкт-Пе-
тербурзi, а також у Мiн-
ську та в Польщi.

На закордонних вистав-
ках акцент буде зроблено
на оздоровленнi та видо-
вищних заходах, оскiльки
основнi зусилля кримсько-
го керiвництва цього року
будуть спрямованi на роз-
виток санаторно-курор-
тного комплексу та подiє-
вого туризму.

Українське тепло 
вiдчули у Берлiнi
ПРЕЗЕНТАЦIЯ. Крим гiдно представив свої можливостi 
на Мiжнароднiй туристичнiй бiржi ITB

Â îäíîìó ç çàëiâ ãîñòi âèñòàâêè çìîãëè âiä÷óòè ñïðàâæíié êàðïàòñüêèé êîëîðèò

AРК отримає 
новий логотип

ÎÍÎÂËÅÍÍß. Àâòîíîìiÿ îãîëîñèëà êîíêóðñ íà ðîçðîáêó íî-
âîãî ñèìâîëó ïiâîñòðîâà. Ïðî íàìið çìiíèòè ëîãîòèï ÀÐÊ ïîâi-
äîìèâ ãîëîâà Ðåñïóáëiêàíñüêîãî êîìiòåòó ÀÐÊ ç iíôîðìàöi¿ Âà-
äèì Âîë÷åíêî íà ïðåñ-êîíôåðåíöi¿ â ðàìêàõ ÕÕ Ìiæíàðîäíî¿
òóðèñòè÷íî¿ âèñòàâêè-ÿðìàðêó «Êðèì. Êóðîðòè. Òóðèçì-2011».

Çà ñëîâàìè Âîë÷åíêà, ìåòà êîíêóðñó — çðîáèòè iñíóþ÷èé ëî-
ãîòèï Êðèìñüêîãî ïiâîñòðîâà áiëüø óíiâåðñàëüíèì. «Éîìó âæå
áàãàòî ðîêiâ, éîãî ïîòðiáíî îñó÷àñíèòè, çðîáèòè áiëüø óíiâåð-
ñàëüíèì, ïðèäàòíèì äëÿ âèêîðèñòàííÿ â çîâíiøíié ðåêëàìi, ó âi-
äåîðîëèêàõ, à òàêîæ â îôiöiéíèõ äîêóìåíòàõ», — ïîÿñíèâ âií.

Çà éîãî ñëîâàìè, ó êîíêóðñi ìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü âñi îõî÷i.
Ïðîïîçèöi¿ ïðèéìàòèìóòüñÿ ïðîòÿãîì ìiñÿöÿ íà åëåêòðîííó
ïîøòó logo@kicenter.crimea.ua. Ùå ìiñÿöü çíàäîáèòüñÿ äëÿ
òîãî, ùîá ïiäâåñòè ïiäñóìêè. Îöiíþâàòè êîíêóðñíi ðîáîòè áóäå
æóði, äî ñêëàäó ÿêîãî óâiéäóòü ïðåäñòàâíèêè Ðàäè ìiíiñòðiâ,
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Êðèìó, à òàêîæ äèçàéíåðè òà àðõiòåêòîðè.

Áþäæåò êîíêóðñó çàòâåðäèëè íà ðiâíi 150 òèñ. ãðí. «Êðèì íi-
êîëè ùå íå îãîëîøóâàâ êîíêóðñ íà ñâié ôiðìîâèé ñòèëü, íiêî-
ëè íå ðîáèâ öüîãî òàê øèðîêî, ç ðåàëüíèì áþäæåòîì, ÿêèé
ìîæå çàäîâîëüíèòè çàïèòè ñåðéîçíèõ äèçàéíåðñüêèõ êîìïàíié
i áóäü-ÿêîãî ïðîôåñiéíîãî äèçàéíåðà», — äîäàâ Âîë÷åíêî.

Âií òàêîæ âèñëîâèâ íàäiþ, ùî äî òðàâíÿ êîíêóðñ áóäå çà-
âåðøåíî, i Êðèì îòðèìàº íîâèé ñèìâîë. «Ôiðìîâèé ñòèëü — öå
òå, ùî äîçâîëÿº íà ñó÷àñíîìó ðiâíi ïðåçåíòóâàòè òó ÷è iíøó òó-
ðèñòè÷íó òåðèòîðiþ: öå øðèôòè, êîëüîðè, ìiñöå ðîçòàøóâàííÿ
íà äîêóìåíòàõ. Çàãàëîì, âñå òå, áåç ÷îãî áóäü-ÿêà ïîâàæàþ÷à
ñåáå òåðèòîðiÿ äëÿ âiäïî÷èíêó íå ìîæå ðîçâèâàòèñÿ», — âïåâ-
íåíèé âií.

Майбутнє — 
за екологiчним 
вiдпочинком

ÐÎÇÂÈÒÎÊ. Ïðèðîäíî-çàïîâiäíèé ôîíä Óêðà¿íè ìàº ñòàòè
îäíèì ç îñíîâíèõ ðóøi¿â ðîçâèòêó Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Àäæå,
çà ñëîâàìè ìiíiñòðà åêîëîãi¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñiâ Ìèêîëè
Çëî÷åâñüêîãî, öå «çåëåíå ñâiòëî» äëÿ ðîçâèòêó â êðà¿íi åêîëî-
ãi÷íîãî òóðèçìó òà ðåêðåàöiéíî¿ iíôðàñòðóêòóðè.

Åêîòóðèçì — íàéäèíàìi÷íiøèé ó ñâiòi âèä òóðèçìó. Âií ìîæå äî-
ïîìîãòè íàøié äåðæàâi, áàãàòié íà óíiêàëüíi ïðèðîäíi êîìïëåêñè,
ïiäâèùèòè ñâié êóðîðòíèé ñòàòóñ. Îêðiì òîãî, çàïîâiäíi òåðèòîði¿ —
íàëåæíà áàçà äëÿ ðîçâèòêó òà ïiäòðèìêè òðàäèöiéíèõ ðåìåñåë:
áäæiëüíèöòâà, âiâ÷àðñòâà, êiííèõ ãîñïîäàðñòâ, íå êàæó÷è âæå ïðî
âèðîáíèöòâî ñóâåíiðíî¿ ïðîäóêöi¿, çàãîòiâëi ãðèáiâ, ÿãiä òà ëiêàð-
ñüêèõ ðîñëèí. ßê íàñëiäîê — ñàìi çàïîâiäíèêè çìîæóòü çàðîáëÿòè
áiëüøå êîøòiâ i çãîäîì âèéòè íà ïåâíèé ðiâåíü ðåíòàáåëüíîñòi.

Âîäíî÷àñ ðîçâèòîê ïðèðîäíî-çàïîâiäíî¿ ñïðàâè º îäíèì iç
ïðiîðèòåòiâ ºâðîïåéñüêî¿ iíòåãðàöi¿ Óêðà¿íè. Àäæå âèìîãè ùî-
äî âñòóïó äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ïåðåäáà÷àþòü øâèäêå
âïðîâàäæåííÿ ñòðàòåãi¿ ñòàëîãî ðîçâèòêó.

Ïîòðiáíî ÷iòêî ðîçóìiòè: ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå º íå òiëüêè ìiñ-
öåì iñíóâàííÿ ëþäèíè, à é ïðèðîäíèì êàïiòàëîì, ÿêèé, ó ñâîþ
÷åðãó, íàäàº ëþäèíi áåçëi÷ ðåñóðñiâ i ïîñëóã. Òîìó ñòðàòåãi÷íå
çàâäàííÿ Ìiíiñòåðñòâà ïðèðîäè ïîëÿãàº ó ìàêñèìàëüíîìó ïiäâè-
ùåííi åôåêòèâíîñòi âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíîãî êàïiòàëó, íàðîùó-
âàííi iíâåñòèöié ó çàïîâiäíèé ôîíä, à òàêîæ iíòåãðàöi¿ â ºâðîïåé-
ñüêi ïðîöåñè îõîðîíè äîâêiëëÿ, àêöåíòóâàâ Ìèêîëà Çëî÷åâñüêèé.

Смачнi подорожi 
Буковиною

ÃAÑÒÐOÍOÌI×ÍÈÉ ÒÓÐÈÇÌ. Öüîãî ðîêó â Áóêîâèíñüêèõ
Êàðïàòàõ äëÿ òóðèñòiâ áóäóòü îðãàíiçîâàíi «áåðåçîâi», «ïîëó-
íè÷íi» òà «ãðèáíi» òóðè, ïiä ÷àñ ÿêèõ ñïiëüíî ç ëiñiâíèêàìè òà
ãîñïîäàðÿìè îñåëü ãîñòi êðàþ ìàòèìóòü íàãîäó çàãîòîâèòè áå-
ðåçîâèé ñiê, ïîëóíè÷íå âàðåííÿ òà ãðèáè. Ïðî öå éøëîñÿ íà
ñåìiíàði, ïðèñâÿ÷åíîìó ðåàëiçàöi¿ ïðîåêòó «Ñòâîðåííÿ ïåðå-
äóìîâ äëÿ âïðîâàäæåííÿ êëàñòåðíî¿ ìîäåëi ðîçâèòêó ñiëü-
ñüêîãî çåëåíîãî òóðèçìó íà Áóêîâèíi», ïîâiäîìëÿº Óêðiíôîðì.

Êîîðäèíàòîð ïðîåêòó — ãîëîâà ×åðíiâåöüêî¿ îáëàñíî¿ ãðî-
ìàäñüêî¿ îðãàíiçàöi¿ «Áóêâèöÿ» Ìàðèíà Êîíÿê — çàçíà÷èëà,
ùî çàâäÿêè éîãî ðåàëiçàöi¿ ó ãiðñüêèõ ðàéîíàõ êðàþ ç’ÿâèëèñÿ
íîâi ãîñïîäàði, ÿêi âèñëîâèëè áàæàííÿ çàéìàòèñÿ çåëåíèì òó-
ðèçìîì, ïîëiïøèëàñÿ ÿêiñòü òà ðîçøèðèâñÿ àñîðòèìåíò ïîñëóã,
ÿêi íàäàþòüñÿ òóðèñòàì. À ùîá ïðèâàáèòè ó Áóêîâèíñüêi Êàð-
ïàòè áiëüøå âiäâiäóâà÷iâ, òóò çàïëàíóâàëè ïðîâåäåííÿ öiêàâèõ,
ïðàêòè÷íèõ i êîðèñíèõ «ãàñòðîíîìi÷íèõ» òóðiâ. Âëiòêó ó Âèæíè-
öi òàêîæ ïðîâåäóòü ïåðøèé Áóêîâèíñüêèé ôåñòèâàëü ÷àþ.

ÐÎÇ×ÀÐÓÂÀÍÍß. Çà äà-
íèìè îðãàíiçàöi¿ «Âñåñâiòíié
åêîíîìi÷íèé ôîðóì», çà ðiê
íàøà êðà¿íà îïóñòèëàñÿ íà 8
ïîçèöié, âèïåðåäèâøè ó ºâ-
ðîïåéñüêîìó ðåãiîíi ëèøå
Âiðìåíiþ, Áîñíiþ i Ãåðöåãî-

âèíó òà Ìîëäîâó, i òåïåð íà-
øèìè íàéáëèæ÷èìè ñóñiäà-
ìè º Íàìiáiÿ òà Ãâàòåìàëà.
«Âðàõîâóþ÷è ñëàáêèé ðîç-
âèòîê, öi êðà¿íè ïîòðåáóþòü
çíà÷íèõ iíâåñòèöié äëÿ ìî-
äåðíiçàöi¿ iíôðàñòðóêòóðè,

íåîáõiäíî¿ äëÿ ïiäòðèìêè
ñôåðè òóðèçìó i ïîäîðî-
æåé», — âïåâíåíi óêëàäà÷i
ðåéòèíãó.

Çàêîíîäàâñòâî, ÿêå ðåãó-
ëþº òóðèñòè÷íó ãàëóçü Óêðà¿-
íè, çàñëóãîâóº ëèøå íà 64-ó

ïîçèöiþ. Ùå ãiðøi ñïðàâè ç
áåçïåêîþ — 82-å ìiñöå.

Ðîçâiÿëè åêñïåðòè é iëþçi¿
óêðà¿íöiâ ñòîñîâíî áàãàòîãî
êóëüòóðíîãî i ïðèðîäíîãî ïî-
òåíöiàëó: çà öèì ïîêàçíèêîì
Óêðà¿íà ëèøå 118-òà. Çàòå çà

ïîêàçíèêàìè «çäîðîâ’ÿ òà ãi-
ãiºíà» ìè 17-òi.

Íàéáëèæ÷èé íàø ñóñiä —
Ðîñiÿ — ïîñiäàº â ðåéòèíãó
59-òå ìiñöå, Ãðóçiÿ — 73-òº.
Ëiäåðàìè æ ñòàëè Øâåéöàðiÿ,
Íiìå÷÷èíà òà Ôðàíöiÿ. Äî

ÒÎÏ-äåñÿòêè òàêîæ ïîòðàïè-
ëè: Àâñòðiÿ, Øâåöiÿ, ÑØÀ,
Âåëèêîáðèòàíiÿ, Iñïàíiÿ, Êà-
íàäà òà Ñiíãàïóð. Îöiíþâàëè
öüîãî ðîêó 139 êðà¿í. Ó ðåé-
òèíãó-2009 Óêðà¿íà áóëà íà
77 ïîçèöi¿ çi 133.

Україна посiла 85-те мiсце у мiжнародному туристичному рейтингу
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Наталя ЛIЩИНСЬКА 
для «Урядового кур’єра»

Прогноз експертiв на сезон
нинiшнього року не здиву-

вав — традицiйно найбiльш зат-
ребуваними курортними тери-
торiями як для наших спiвгро-
мадян, так i iноземцiв, залиша-
ються Крим i Карпати. Фахiвцi
передбачають, що порiвняно з
минулим роком вiдвiдуванiсть
сонячного пiвострова зросте на
5-10%. Цьому сприятимуть i
чартери з Нiмеччини та Польщi,
якi вiдкриваються в квiтнi, до-
датковi регулярнi рейси з Росiї
та Австрiї.

До популяризацiї нашої пiв-
денної перлини долучаються й
деякi туроператори. Зокрема,
директор київського офiсу фiр-
ми «Кандагар» Веронiка Львова
повiдомила, що завдяки спiв-
працi з бiлоруською стороною
започатковано ще один чартер
— Мiнськ—Сiмферополь. Вона
переконана, що незабаром
збiльшиться потiк туристiв iз
прибалтiйських країн — саме з
такою метою «Кандагар» най-
ближчим часом влаштовує
прес-тур для тамтешнiх журна-
лiстiв.

Однак пальму першостi в нас-
тупному сезонi експерти одно-
голосно вiддають Карпатському
регiону, щедро додавши до ми-
нулорiчної цифри вiдвiдувань
наших захiдних гiрських тери-
торiй ще 30%. За словами зас-
тупника голови Держслужби
туризму i курортiв Дмитра За-
руби, на такий висновок не в ос-
танню чергу вплинув монiто-
ринг попиту на певний турпро-
дукт, проведений ним на недав-
нiй найбiльшiй туристичнiй
виставцi свiту в Берлiнi. Її учас-
ники виявляли неабияку зацi-
кавленiсть до так званого реабi-
лiтацiйного туризму. Українi
тут i карти в руки, адже за кiль-
кiстю лiкувальних курортiв ми
попереду всiєї Європи.

На Берлiнськiй виставцi наш
об’єднаний нацiональний
стенд загальною площею 
450 кв. м вперше був визнаний
серед кращих i посiв 6-те мiс-

це. Найяскравiше i певно свою
красу представили на ньому
мiста, що прийматимуть чем-
пiонат Європи з футболу 2012,
— Київ, Донецьк, Львiв, Хар-

кiв. Окремi експозицiї мали
Крим, Карпати та Одеса.
Участь у виставцi загалом взя-
ли понад 25 українських туро-
ператорiв та готелiв. Сподiва-
тимемося, що їхнi пропозицiї
не загубляться серед iнших 5
тисяч експонентiв з 176 країн,
а в багатьох з понад 100 тисяч
вiдвiдувачiв форуму закарбу-
ються в пам’ятi i українськi
пропозицiї. У цьому впевнений
член української делегацiї ге-
неральний директор ДП «На-
цiональний туристичний офiс»
Олег Литвяк. За результатами
опитування, повiдомив вiн,
52% професiоналiв туристич-
ного ринку висловили думку,
що пiд час лiтнього сезону вiд-
почивальники орiєнтувати-
муться на короткотермiновi
поїздки, якi включатимуть
вiдвiдання iсторичних, при-
родних та iнших пам’яток. Тож
слiд очiкувати i на збiльшення
турпотокiв в Україну, адже
найзатятiшим мандрiвникам
— європейцям добиратися сю-
ди нескладно.

Ще бiльше учасникiв вистав-
ки — 60% — зазначили, що са-
ме зараз кожнiй країнi слiд
очiкувати на пiдйом у розвитку
внутрiшнього туризму. А укра-
їнськi експерти вже незабаром
пересвiдчаться в реальностi
своїх прогнозiв: пiд час прове-
дення виставки «Український
туристичний форум» у вiдвi-
дувачiв буде можливiсть прид-
бати туристичнi путiвки у
Крим та Карпати за спецiально
зниженими цiнами вiд провiд-
них туристичних операторiв.

Щодо виїзного туризму, то
поки що серед українцiв пер-
шiсть упевнено тримає Туреч-
чина. Експерти зазначають, що
незважаючи на нещодавнi по-
лiтичнi потрясiння, у фаворi
залишиться Єгипет. Непогано
продаватимуться путiвки до
країн, якi гнучко проводять вi-
зову полiтику, — Хорватiя,

Чорногорiя, Iзраїль —  за це
українцi цього лiта заплатять
їм сторицею. Бiльш грошовитi
громадяни не зрадять Грецiї та
Iспанiї, а також екзотичним
країнам на кшталт Iндiї чи Та-
їланду, до яких, за прогнозами
Всесвiтньої туристичної орга-
нiзацiї, цьогорiч поїде найбiль-
ша кiлькiсть туристiв з усього
свiту.

Тим часом в Українi вiдбу-
деться низка помiтних подiй,
що сприятимуть популяриза-
цiї країни та її туристичних
можливостей у свiтi. На почат-
ку червня в Ялтi вiдбудеться
етап Кубка свiту з автомобiль-
ного ралi. Очiкується, що на
цей захiд до Криму приїдуть
понад 100 тисяч туристiв з рiз-
них країн. Водночас також
вперше Україна прийматиме
свiтовий етап змагань «Форму-
ла-1» на водi. Щоправда, кiль-
кiсть гостей, яка планує вiдвi-
дати цей захiд, що вiдбувати-
меться на Київському водосхо-
вищi поблизу Вишгорода, поки
що невiдома.

Як же спiввiдноситься така
насичена програма наступного
сезону з 85-ю сходинкою Ук-
раїни в нещодавно оприлюдне-
ному рейтингу туристичної
привабливостi країн свiту?
Дмитро Заруба вважає, що
певною мiрою на рейтинговi
позицiї негативно вплинула не
зовсiм адекватна офiцiйна ста-
тистика, на яку орiєнтувалися
експерти. Скажiмо, хiба можна
серйозно сприймати те, що на
Азовському узбережжi До-
нецької областi розташований
тiльки один готель? Саме зав-
дяки таким даним Україна
опинилася на 120 мiсцi за кiль-
кiстю номерiв готельного фон-
ду. Або такий факт: за статис-
тикою Всесвiтньої туристич-
ної органiзацiї, Україна вхо-
дить до десятки країн, якi вiд-
вiдують iноземцi. Ясна рiч, це
видається фантастикою, коли
орiєнтуватися на iнший показ-
ник: 20 млн таких туристiв
залишили в Українi тiльки 
3,6 млрд грн, тобто за день во-
ни витрачали приблизно 15 до-
ларiв, тодi як у свiтi прийнятна
цифра вiд 50 до 80 доларiв.

Потрiбен 
нам берег 
турецький

Лiкувальнi 
курорти, 
готуйтесь!

Öüîãîði÷ äî Êàðïàò ïðè¿äå íà 30 âiäñîòêiâ áiëüøå òóðèñòiâ, íiæ òîðiê
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РЕКЛAМAНе в службу, а в дружбу

Гори у фаворi

ÂIÄÏÎ×ÈÍÎÊ. Iíîçåìíi òó-
ðèñòè òîðiê çàëèøèëè â Óêðà¿íi
3,6 ìëðä äîëàðiâ. Öiêàâiñòü iíî-
çåìöiâ äî âiäïî÷èíêó òà îçäî-
ðîâëåííÿ â íàøié êðà¿íi çðîñ-
òàº, íàòîìiñòü êiëüêiñòü ïî¿çäîê
ç ðîáî÷îþ ìåòîþ ñêîðî÷óºòü-
ñÿ. Ïðî öå ñâiä÷àòü äàíi Àäìi-
íiñòðàöi¿ äåðæàâíî¿ ïðèêîð-
äîííî¿ ñëóæáè. Çáiëüøóºòüñÿ é
êiëüêiñòü óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí,
ÿêi âiääàþòü ïåðåâàãó âiäïî-
÷èíêó çà êîðäîíîì.

Ó 2010 ðîöi êiëüêiñòü iíî-
çåìöiâ, ÿêi âiäâiäàëè íàøó
êðà¿íó, ñòàíîâèëà 21,1 ìëí
îñiá — íà 2% áiëüøå, íiæ ó
2009 ðîöi. Çðîñòàëà òîðiê ëè-
øå êiëüêiñòü òóðèñòiâ, ÿêi ïðè-
¿õàëè äî Óêðà¿íè ç ïðèâàòíîþ
ìåòîþ — ïîäîðîæóâàòè òà íà
ãîñòèíó äî äðóçiâ. À îò íà ðî-
áîòó äî íàñ ïðè¿õàëî íà 10%
ìåíøå iíîçåìöiâ — 700 òèñÿ÷
îñiá. Çìåíøèëàñÿ ÷àñòêà îð-
ãàíiçîâàíîãî òóðèçìó: íà
17%, äî 1,2 ìëí îñiá.

ª ó íàñ i ïðèâiä äëÿ ãîðäîñ-
òi: íàðàçi Óêðà¿íà âõîäèòü äî
äåñÿòêè íàéáiëüø âiäâiäóâà-
íèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í. Íà-
éîõî÷iøå äî íàñ ïðÿìóþòü
æèòåëi Ðîñi¿ (7,88 ìëí îñiá),
Ìîëäîâè (4,05 ìëí), Áiëîðóñi
(3,05 ìëí) òà Ïîëüùi (2,08
ìëí). Òàêîæ ó äåñÿòöi êðà¿í,

ÿêi ïîëþáëÿþòü âiäïî÷èíîê â
Óêðà¿íi, — Óãîðùèíà, Ðóìó-
íiÿ, Ñëîâà÷÷èíà, Íiìå÷÷èíà,
ÑØÀ òà Óçáåêèñòàí.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè òó-
ðèçìó òà êóðîðòiâ Äìèòðà Çà-
ðóáè, ïðèáóòîê, îòðèìàíèé
âiä iíîçåìíèõ òóðèñòiâ, ñêëàâ
ïîíàä 3,6 ìëðä äîëàðiâ.  Óê-
ðà¿íöi çà êîðäîí ïðÿìóâàëè
àêòèâíiøå — ¿õíÿ êiëüêiñòü
òîðiê çðîñëà íà 12%, äî 17,2
ìëí îñiá. Íàéáiëüøèé ïðèðiñò
ïîêàçíèêà — ó ïðèâàòíîãî
òóðèçìó, íà 15% (2 ìëí îñiá),
òîäi ÿê îðãàíiçîâàíî êðîêóâà-
ëè äîðîãàìè ñâiòó 1,3 ìiëüéî-
íà óêðà¿íöiâ — íà 10% ìåí-
øå, íiæ ó 2009 ðîöi. Çðîñëà é
êiëüêiñòü ïî¿çäîê çi ñëóæáî-
âîþ ìåòîþ — íà 3%, äî 0,9
ìëí îñiá. Íà ðîáîòó íàøi ãðî-
ìàäÿíè íàé÷àñòiøå ïðÿìóâà-
ëè äî Íiìå÷÷èíè, Ðîñi¿, Ñëî-
âà÷÷èíè òà Òóðå÷÷èíè.

Íàéáiëüøå óêðà¿íöiâ ó ìè-
íóëîìó ðîöi ïîáóâàëî ó Ðîñi¿
(5,23 ìëí îñiá), Ïîëüùi (3,99
ìëí), Ìîëäîâi (1,88 ìëí),
Óãîðùèíi (1,78 ìëí) òà Áiëîðó-
ñi (1,13 ìëí). Òàêîæ äî äåñÿòêè
êðà¿í, ïîïóëÿðíèõ ñåðåä íà-
øèõ ñïiâãðîìàäÿí, ïîòðàïèëè
Ðóìóíiÿ, Òóðå÷÷èíà, Ñëîâà÷-
÷èíà, Íiìå÷÷èíà òà ªãèïåò.
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Сторiнку пiдготувала Людмила ЩЕКУН для «Урядового кур’єра»

Наближення тепла спо-
нукає нас до плануван-

ня вiдпочинку. Хтось мрiє
поїхати до санаторiю та от-
римати порцiю процедур,
необхiдних для виснажено-
го органiзму. Комусь до
вподоби вiдпочинок з рюк-
заком за плечима високо в
горах, подалi вiд цивiлiзацiї
й технiчного прогресу. Ко-
гось заворожують думки
про лагiдне море та теплий
пiсочок. Видiв туризму за-
раз безлiч, обирай, як ка-
жуть, на смак, колiр та роз-
мiр гаманця. Сьогоднi ми
поговоримо про мобiльний
вiдпочинок на колесах.

Автомобiльному туриз-
му вже не один десяток ро-
кiв. Ще в дореволюцiйному
Криму можна було замо-
вити автомобiльну подо-
рож. Уже тодi гiрськi сер-
пантини кримських дорiг
були облаштованi зупин-
ками, де шанувальники ав-
топодорожей могли пере-
почити, сфотографуватися
на фонi чудових краєвидiв.
Багато представникiв того-
часної елiти полюбляли
цей вид вiдпочинку: царi,
князi, поети, художники.

Автотуризм мав попу-
лярнiсть i в радянськi часи.
Пригадайте фiльм «3+2»,
iсторiю про трьох парубкiв
та двох дiвчат, якi влашту-
вали такий собi автокем-
пiнг серед скель пiд Суда-
ком. Море з рибкою, пляж,
дивовижнi рослини, зоря-
не небо, романтичнi розмо-
ви — справжня реклама
вiдпочинку «дикуном».

В Європi нинi популярнi
подорожi всiєю родиною на
автокемперах. Автокемпер

— це автомобiль, в якому
можна жити. У ньому є все
— кухня, холодильник, ди-
вани i навiть туалет та
мийка. Наш вiтчизняний
мандрiвник зазвичай їде
вiдпочивати на власному
авто, упаковуючи його всiм
необхiдним для вiдпочин-
ку за принципом «все своє
ношу з собою». Але автоту-
ризм розвивається, i на ук-
раїнському просторi вже є
пропозицiї щодо прокату
автобудинкiв, трейлерiв,
автодач, є навiть автобанi.
Вартiсть оренди таких

транспортних засобiв ко-
ливається вiд 200 євро до
120 грн за добу.

Наметовi 
мiстечка, як гриби
пiсля дощу

Кримськi наметовi мiс-
течка поволi прокидаються
перед травневими святами.
А в червнi їх уже безлiч.
Але окремi частини Криму
мають абсолютно рiзнi
можливостi для автомо-
бiльного туризму. Наприк-

лад, автокемпiнги, що роз-
ташованi вiд Алушти до
Феодосiї, минулого сезону
продемонстрували вели-
кий прогрес у планi чисто-
ти та сервiсу. Нашим наме-
товим мiстечкам уже пора
присвоювати зiрки залеж-
но вiд наданих послуг.

Майбутнє у цього виду
туризму має великi мож-
ливостi, бо кiлькiсть ав-
товласникiв стрiмко зрос-
тає. А щоб зробити гарний
автокемпiнг, не треба
вкладати безмежну кiль-
кiсть грошей. При порiвня-

но невеликих витратах ав-
токемпiнг досить швидко
окупиться. Цей вигiдний
бiзнес з гарантованими
прибутками вже привер-
нув увагу пiдприємцiв iз
Харкова, Днiпропетров-
ська, Донецька та Росiї.

Географiчне положення
пiвострова дає можливiсть
приїжджати сюди турис-
там з ближнього та дале-
кого зарубiжжя. До речi,
випадково натрапила в Iн-
тернетi на коментар нiмця,
який приїхав зi своїм ав-
токемпером вiдпочивати

до Криму. Гiсть залишився
задоволений послугами.

Якщо вам не вистачає в
життi вражень, адреналi-
ну i ви навiть пiд час вiд-
пустки не хочете розлуча-
тися зi своїм залiзним
другом, — тодi кроком
руш у лави автотуристiв.
Раджу, вирушаючи в ман-
дрiвку, заздалегiдь дiбра-
ти оптимальний маршрут
вашої подорожi. А в Iнтер-
нетi можна знайти iнфор-
мацiю про розташування
всiх автокемпiнгiв.

Доброго вам вiдпочинку!

М’який клiмат, тепле
море, дуже вигiдне ге-

ографiчне положення, лiку-
вальний потенцiал, безлiч
iсторико-культурних па-
м’яток — усе це Крим.
Практично кожен житель
України бував тут i має свої
улюбленi мiсця. Проте без
вирiшення гострих проб-
лем, що давно назрiли в ту-
ристичнiй галузi пiвостро-
ва, кiлькiсть вiдвiдувачiв
зменшуватиметься щороку.

Пiдсумки 
сезону-2010

У 2010 роцi пiвострiв
вiдвiдало 5 млн 719 тис. ту-
ристiв. Бiльша частина
гостей Криму (74%) вiдда-
ли перевагу активному
вiдпочинку та пiзнаваль-
ним поїздкам, i лише 26%
туристiв зацiкавились па-
сивним вiдпочинком на
пляжах та в санаторiях.

Найбiльш привабливим
мiсцем для гостей пiвос-
трова стала Ялта: туди ор-
ганiзовано приїхало
близько 300 тис. туристiв,
ще 100 тис. приїхали само-
тужки. Друге i третє мiсця

за кiлькiстю органiзованих
туристiв зайняли Євпато-
рiя та Алушта. Серед не-
органiзованих туристiв
найбiльшою популярнiстю
користувався Чорномор-
ський район, який прий-
няв майже 100 тис. вiдпо-
чиваючих.

Цей сезон, за загальни-
ми оцiнками, минув досить
непогано, адже порiвняно
з минулим роком кiлькiсть
вiдпочиваючих збiльши-
лась на 1 млн. Але порiв-
няно з 2007-им, який вва-
жається найбiльш вдалим
(тодi в АРК вiдпочили 5
млн 600 тис. осiб), то кри-
зовий 2010 рiк збiльшив
цей показник майже на
100 тис. туристiв.

Перспективи 
сезону-2011

Цього року Крим очiкує
не менше 6,5 млн туристiв
— таку цифру озвучив Го-
лова Ради мiнiстрiв Криму
Василь Джарти. «Ми роз-
глядаємо кiлька напрямкiв,
якi дають пiдстави ствер-
джувати, що новий курор-
тний сезон у Криму буде

набагато вищим i в кiлькiс-
ному, i в якiсному вiдно-
шеннi», — наголосив вiн.

У бюджетi Криму на ни-
нiшнiй рiк передбачено 7, 2
млн грн на розвиток ку-
рортно-рекреацiйного нап-
рямку. Зокрема, на прове-
дення культурних заходiв
видiлено 4 млн 220 тис. грн,
ще 3 млн грн спрямують на
проведення PR-заходiв. На
розробку змiн до стандар-
тiв, якi дозволять малим
готелям вийти з тiнi, пе-
редбачено 150 тис. грн. По-
над 1 млн грн передбачено
на виставкову дiяльнiсть. I,
вперше за всю iсторiю iс-
нування Мiнiстерства ку-
рортiв та туризму, видiле-
но окремi кошти на просу-
вання туристичного Криму
в мережi Iнтернет.

Водночас, збiльшуючи
фiнансування розвитку ту-
ристичної галузi, уряд
Криму поставив перед Мi-
нiстерством курортiв авто-
номiї завдання: збiльшити
доходи до бюджету рес-
публiки на 50%. Глава уря-
ду Криму пiдкреслив, що
курортна галузь повинна
бути головною в економiцi

пiвострова. За його слова-
ми, програючи Середзем-
номор’ю за тривалiстю
пляжного сезону, Крим має
iншi важливi переваги: чу-
довi ландшафти, пам’ятки
iсторiї, висококвалiфiкова-
нi медичнi кадри.

Основними завданнями
курортного сезону-2011 є
також формування конку-
рентоспроможного сана-
торно-курортного ком-
плексу та детiнiзацiя рин-
ку туристичних послуг.
Про це заявив заступник
Голови Ради мiнiстрiв
Криму Георгiй Псарьов на
нарадi з питань пiдготовки
до курортного сезону.

Проблеми 
курортного краю

Але прогнози можуть не
справдитися, якщо не ви-
рiшити гострi проблеми
туристичної галузi пiвос-
трова. Адже модернiзацiя
iнфраструктури, пiдви-
щення якостi обслугову-
вання та забруднення нав-
колишнього середовища
— це проблеми, якi давно
потрiбно розв’язати.

«Туристи нiкуди не дi-
нуться, все одно приїдуть»
— такий стереотип уже
давно не має права на iс-
нування. Турист зараз до-
сить вибагливий, i дiтися
йому вже є куди. Поряд з
нами Туреччина з її казко-
вими готелями i не менш
казковим сервiсом та iн-
фраструктурою, Грузiя,
яка семимильними крока-
ми розвиває туристичну
галузь, та iншi країни
Чорноморського регiону.

Тим часом в АРК немає
навiть нормального аеро-
порту. «Проект нового ае-
ровокзалу розроблено. За-
раз ми працюємо з iнвесто-
рами. Але вони мають не
просто реконструювати
аеропорт — ми чекаємо,
що вони приведуть iз со-
бою логiстику. Щоб нашi
закордоннi партнери не за-
питували нас: як можна
дiстатися до Криму? Через
Київ?» — сказав на одному
з чергових засiдань зас-
тупник Голови уряду АР
Крим Георгiй Псарьов.

Iз «земними воротами»
Криму — залiзничним
вокзалом — якiсь зрушен-

ня все-таки вiдбуваються.
«Якiсь» — бо розвалили
довкола нього все дуже
швидко. А от процес будiв-
ництва iнакше, як кволим
не назвеш.

Проблема вiдсутностi по-
тужних iнвесторiв та умов
для розвитку туристичної
сфери пiвострова стає де-
далi гострiшою. Мiсцева
влада працює над її розв’я-
занням: 17 лютого цього ро-
ку в Криму провели пер-
ший земельний аукцiон.
Але для залучення iнвес-
торiв треба не лише прозо-
рий ринок землi, а й пiльги.

Цiкавий парадокс: в iн-
ших країнах, щоб залучи-
ти туристiв, влада вигадує
iсторичнi подiї й широко їх
рекламує. Через рiк-два цi
штучнi подiї вже мають
свої легенди, мiфи та ту-
ристiв. А нам i вигадувати
не треба: у нас справжнiх
багатовiкових iсторiй без-
лiч. Але що ж з цим добром
робити, нiхто не знає.

Висновок один: без роз-
в’язання цих проблем має-
мо загрозу програти свого
туриста європейським ку-
рортам. 

Проблемне море
РЕAЛIЇ ТA ПРOГНOЗИ. Крим — це перлина, яка вимагає коштовного обрамлення

Вiдпочинок на колесах — стиль життя
КЕМПIНГИ. В  AРК  повертається автомобiльний туризм

Íàìåòîâi ñòîÿíêè, ÿê ïðà-
âèëî, îáëàäíàíi òóàëåòàìè,
ñìiòòºçáiðíèêàìè, äóøîâèìè.
ª ïèòíà âîäà. Íà ñòîÿíêàõ º
ñâiòëî, íàâiòü çîíè Wi-Fi. Íå
âèíèêíå ïðîáëåì ç ïðîäóê-
òàìè õàð÷óâàííÿ òà ïëÿæíè-
ìè òîâàðàìè: ïîðÿä ç àâòî-
êåìïiíãàìè àáî íà ¿õíié òå-
ðèòîði¿ ðîçìiùåíi òîðãîâi
òî÷êè òà êàôå. Íà äåÿêèõ
ñòîÿíêàõ âàñ ìîæóòü çàáåç-
ïå÷èòè ïîñòiëüíîþ áiëèçíîþ
òà òðèðàçîâèì õàð÷óâàííÿì
— çâiñíî, çà îêðåìó ïëàòó.
Ìîæóòü îðãàíiçóâàòè ïðîãó-
ëÿíêè òà ïîäîðîæi çà òóðèñ-
òè÷íèìè ìàðøðóòàìè.

Öiíè êîëèâàþòüñÿ â ìåæàõ
15-30 ãðí íà äîáó çà àâòîìî-
áiëü, òàêà ñàìà öiíà çà íàìåò.
ßêùî âè ïðè¿õàëè íà ñòîÿíêó
ç àâòîáóäèíêîì, òî öiíà áóäå
â ìåæàõ 30-40 ãðí íà äîáó.

ßêùî æ àâòîêåìïiíã — öå
øìàòîê çààñôàëüòîâàíî¿ äî-
ðîãè áåç æîäíèõ áëàã öèâiëi-
çàöi¿, òî é öiíà, çâiñíî, áóäå íå
âèùîþ çà 5-10 ãðí çà äîáó.

КOРИСНA IНФOРМAЦIЯ
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Íàòàëÿ ÑÊÐÈÏÀÊ 
ñïåöiàëüíî 

äëÿ «Óðÿäîâîãî êóð’ºðà»

Äëÿ òîãî, ùîá ïðîéòè äiàã-
íîñòèêó òà îòðèìàòè ïîâ-

íèé êîìïëåêñ ëiêóâàëüíèõ
ïðîöåäóð, ïðèðîäíèìè ìåòî-
äàìè îçäîðîâèòè âåñü îðãà-
íiçì, çîâñiì íå îáîâ’ÿçêîâî
¿õàòè äî Áàäåí-Áàäåíà ÷è òî
Ààõåíà. Îçäîðîâèòèñü ìîæíà
é íà Ïîëòàâùèíi — àäæå
ïðèðîäà ó íàñ íå ãiðøà, à ði-
âåíü ïîñëóã, ÿêi íàäàº «Ìèð-
ãîðîäêóðîðò», íå ïîñòóïàºòü-
ñÿ ºâðîïåéñüêîìó. I Ìèðãî-
ðîäñüêó ñëàáîìiíåðàëiçîâàíó
õëîðèäíî-íàòðiºâó âîäó íå-
äàðåìíî íàçèâàþòü êîðîëå-
âîþ, áî, ñõîæà íà âîäè íàç-
âàíèõ êóðîðòiâ, âîíà äàº
áiëüøèé ëiêóâàëüíèé åôåêò.

Перша ластiвка
Çâàæàþ÷è íà óíiêàëüíi ÿêîñ-

òi âîäè òà öiëþùi òîðô’ÿíi ãðÿ-
çi, ïåðøèé i îñíîâíèé ïðîôiëü
ñàíàòîðiþ — õâîðîáè øëóíêî-
âî-êèøêîâîãî òðàêòó. Äëÿ ëi-
êóâàííÿ òóò âèêîðèñòîâóþòü
íàéíîâiòíiøi òåõíîëîãi¿ òà îá-
ëàäíàííÿ ñâiòîâèõ âèðîáíèêiâ.
Àëå ïðîòÿãîì îñòàííiõ ðîêiâ òóò
ðîçðîáèëè öiëó íèçêó îçäîðîâ-
÷èõ ïðîãðàì. I çàðàç, êðiì ïðî-
ôiëüíèõ ãàñòðîåíòåðîëîãi÷íèõ,
òóò ôóíêöiîíóþòü ïîíàä äåñÿòü
ðåàáiëiòàöiéíèõ âiääiëåíü, ÿêi
äàþòü çìîãó ñïåöiàëiñòàì ïðî-
âîäèòè êîìïëåêñíå îçäîðîâ-
ëåííÿ âñüîãî îðãàíiçìó.

Äî ñêëàäó «Ìèðãîðîäêó-
ðîðò» âõîäÿòü ÷îòèðè ñàíàòîði¿
— «Õîðîë», «Ìèðãîðîä», «Áå-
ðåçîâèé ãàé» òà «Ïîëòàâà», —
êîæåí ç ÿêèõ, îêðiì ëiêóâàííÿ
çàõâîðþâàíü îðãàíiâ òðàâëåí-
íÿ, ìàº ùå é âëàñíó ñïåöiàëi-
çàöiþ. Íàïðèêëàä, ñàíàòîðié
«Õîðîë» ìîæíà íàçâàòè «äàì-
ñüêèì»: âií ñïåöiàëiçóºòüñÿ íà
îçäîðîâëåííi âàãiòíèõ æiíîê òà
ìàéáóòíiõ ìàì, ëiêóâàííi áåç-
ïëiääÿ. Ñàíàòîðié «Ìèðãîðîä»
— íà ðåàáiëiòàöi¿ ó÷àñíèêiâ ëiê-

âiäàöi¿ àâàði¿ íà ×îðíîáèëü-
ñüêié ÀÅÑ òà õâîðèõ ç öåðåá-
ðîâàñêóëÿðíîþ ïàòîëîãiºþ,
õâîðîáàìè ñåðöåâî-ñóäèííî¿
ñèñòåìè. Òóò ïðàöþº i âiääiëåí-
íÿ ðåàáiëiòàöi¿ õâîðèõ iç çàõâî-
ðþâàííÿìè ñå÷îñòàòåâî¿ ñèñ-
òåìè, îñíàùåíå íîâiòíiì i óíi-
êàëüíèì äëÿ Óêðà¿íè ìåäè÷-
íèì îáëàäíàííÿì. À â ñïåöi-
àëüíîìó ðåàáiëiòàöiéíîìó âiä-
äiëåííi i ÷óäîâî îôîðìëåíié
ñîëÿíié êiìíàòi ìîæóòü ïîëiï-
øèòè ñâîº çäîðîâ’ÿ ëþäè ç
íåñïåöèôi÷íèìè çàõâîðþâàí-
íÿìè îðãàíiâ äèõàííÿ. Äî ñëî-
âà, âiääiëåííÿ äëÿ ÷îðíîáèëü-
öiâ òóò ñòâîðèëè ïåðøèì â Óê-
ðà¿íi. I çà äâà äåñÿòêè ðîêiâ òóò
íàïðàöüîâàíi íàéåôåêòèâíiøi
ìåòîäèêè ëiêóâàííÿ. Âñåóêðà-
¿íñüêèé öåíòð ñàíàòîðíî-êó-
ðîðòíî¿ ðåàáiëiòàöi¿ äiòåé òà
ïiäëiòêiâ, õâîðèõ íà öóêðîâèé
äiàáåò, òåæ áóâ ñòâîðåíèé íà
áàçi ñàìå ìèðãîðîäñüêî¿ îçäî-

ðîâíèöi. I iñíóþ÷à â ñàíàòîði¿
«Áåðåçîâèé ãàé» øêîëà ïîâ-
íîöiííîãî æèòòÿ ç äiàáåòîì
ñòàëà áàçîâîþ â Óêðà¿íi. À òå-
ïåð, çàâäÿêè íîâiòíiì òåõíîëî-
ãiÿì, ðèçèê çàõâîðþâàííÿ öiºþ
íåáåçïå÷íîþ õâîðîáîþ òóò
ìîæóòü âèçíà÷èòè ùå çà äå-
êiëüêà ðîêiâ äî ¿¿ êëiíi÷íèõ ïðî-
ÿâiâ, ùî äóæå âàæëèâî äëÿ
åôåêòèâíîãî ëiêóâàííÿ. Ñàíà-
òîðié «Ïîëòàâà» ñïåöiàëiçóºòü-
ñÿ íà ðåàáiëiòàöi¿ õâîðèõ ïiñëÿ
îïåðàöié íà øëóíêó i æîâ÷íîìó
ìiõóði, ïiñëÿ iíôàðêòiâ ìiîêàðäó
òà íåñòàáiëüíî¿ ñòåíîêàðäi¿,
îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü íà ñåðöi
i ñóäèíàõ, à òàêîæ, ùî íèíi
îñîáëèâî àêòóàëüíî — ðåàái-
ëiòàöi¿ õâîðèõ ãiïåðòîíi÷íîþ
õâîðîáîþ. Ïðè ðîçðîáöi ïðîã-
ðàì îçäîðîâëåííÿ âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ iíäèâiäóàëüíèé ïiäõiä,
ùî äàº ÷óäîâi ðåçóëüòàòè. Òóò
åôåêòèâíî ëiêóþòü çàõâîðþ-
âàííÿ îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðà-

òó, íåâðîçè i ðîçëàäè íåðâîâî¿
ñèñòåìè. Áàëüíåîãðÿçåëiêàðíÿ
êóðîðòó ïðîïîíóº âiäâiäóâà÷àì
ïîíàä 50 âèäiâ ïðîöåäóð ó âè-
ñîêîòåõíîëîãi÷íèõ âàííèõ
êîìïëåêñàõ. Êðiì öüîãî òóò âè-
êîðèñòîâóþòü áiëüøå 1200
òîíí ëiêóâàëüíî¿ ãðÿçi íà ðiê. Òà
âiäîìèì «Ìèðãîðîäêóðîðò»,
îêðiì ãðÿçåé òà öiëþùî¿ âîäè,
ðîáèòü êîìàíäà ïðîôåñiéíèõ
ëiêàðiâ. Çàãàëîì íèíi òóò ïðà-
öþº 100 ëiêàðiâ, ÿêi çà îñòàííi
ðîêè îïóáëiêóâàëè êiëüêà äå-
ñÿòêiâ íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ ðî-
áiò ó ïðîôåñiéíèõ âèäàííÿõ
Óêðà¿íè òà ñâiòó.

Чверть мiльйона
на аналiзатор

Çâiñíî, ñïðàâè â îçäîðîâ-
íèöi íå çàâæäè éøëè äîáðå.
Áóëè é òÿæêi ÷àñè — êîëè
ãðîøåé íå âèñòà÷àëî íi íà
îáëàäíàííÿ, íi íàâiòü íà ïðî-

âåäåííÿ íåîáõiäíèõ ðåìîí-
òíèõ ðîáiò. Ñèòóàöiÿ çìiíèëà-
ñÿ íà êðàùå ÷îòèðè ðîêè òî-
ìó, êîëè äî êåðiâíèöòâà
êóðîðòîì ïðèéøëà íîâà ïî-
òóæíà êîìàíäà, ÿêó î÷îëèâ
çàñëóæåíèé ëiêàð Óêðà¿íè,
êàíäèäàò ìåäè÷íèõ íàóê 
Î.Ä. Ãàâëîâñüêèé. Òîäi æ áó-
ëî óõâàëåíî ñòðàòåãi÷íå ði-
øåííÿ: âiäìîâèòèñü âiä ñâiòî-
âèõ òåíäåíöié, ÿêi îáìåæóþòü
òà ñïðîùóþòü êîìïëåêñ ëiêó-
âàííÿ ÑÏÀ-ïðîöåäóðàìè òà
ìàñàæåì, i ñêîíöåíòðóâàòèñÿ
íà àêòèâíîìó ðîçâèòêó ëiêó-
âàëüíî-äiàãíîñòè÷íî¿ áàçè.
Öåé íåî÷iêóâàíèé êðîê ïðèâiâ
äî ïîçèòèâíèõ íàñëiäêiâ —
çàðàç òàêèìè ðåçóëüòàòàìè
ëiêóâàííÿ ìîæå ïîõâàëèòèñÿ
íàâiòü íå êîæíèé ºâðîïåé-
ñüêèé êóðîðò. À ïðèáóòêè êó-
ðîðòó ñÿãíóëè ó 2010 ðîöi ïî-
íàä 4 ìëí ãðèâåíü — ó ïîðiâ-
íÿííi ç 168 òèñÿ÷àìè, ÿêi âií
çàðîáèâ ó 2006 ðîöi.

Òà çóïèíÿòèñÿ íà äîñÿãíóòî-
ìó êåðiâíèöòâî íå çáèðàºòüñÿ.
I âñi îòðèìàíi êîøòè âêëàäàº ó
ðîçâèòîê êóðîðòó. Òiëüêè íà
âäîñêîíàëåííÿ ëiêóâàëüíî-äi-
àãíîñòè÷íîãî îáëàäíàííÿ áóëî
iíâåñòîâàíî ïîíàä 50 ìiëüéî-
íiâ ãðèâåíü âëàñíèõ êîøòiâ
ïiäïðèºìñòâà. Íàïðèêëàä, àâ-
òîìàòèçîâàíèé ãåìàòîëîãi÷-
íèé àíàëiçàòîð ÿïîíñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà îáiéøîâñÿ êîì-
ïëåêñó â ÷âåðòü ìiëüéîíà ãðè-
âåíü. Àëå âàæëèâiñòü éîãî
âàæêî ïåðåîöiíèòè: çà 70 ñå-
êóíä ïðèëàä âèäàº 22 êëiíi÷íèõ
ïîêàçíèêè êðîâi âèñîêî¿ òî÷-
íîñòi. Ùå áiëüøå iíôîðìàöi¿
äàº àâòîìàòè÷íèé áiîõiìi÷íèé
àíàëiçàòîð êðîâi, ïðèäáàíèé
ðàíiøå. Öå äàº çìîãó çíà÷íî
ïðèñêîðèòè àíàëiç êðîâi òà
â÷àñíî âæèòè âñiõ çàõîäiâ, íå-
îáõiäíèõ äëÿ ëiêóâàííÿ. Çàãà-
ëîì ëiêóâàëüíî-äiàãíîñòè÷íèé
öåíòð êóðîðòó îá’ºäíóº äåñÿò-
êè íàéñó÷àñíiøèõ äiàãíîñòè÷-
íèõ òà ëiêóâàëüíèõ ìåòîäèê.

Çíà÷íi êîøòè áóëè òàêîæ
âêëàäåíi ó ðåìîíò ïðèìiùåíü

òà ïiäâèùåííÿ êîìôîðòó âiä-
ïî÷èíêó äî ºâðîïåéñüêîãî ðiâ-
íÿ, ââåäåííÿ â äiþ äåêiëüêîõ
ñó÷àñíèõ áàñåéíiâ, ïðèäáàííÿ
íàéñó÷àñíiøèõ êðiîñàóí, ñîëÿ-
ði¿â òà íàâiòü ïàðêó ÷îâíiâ òà
êàòàìàðàíiâ, íåîáõiäíèõ äëÿ
ïîâíîöiííîãî âiäïî÷èíêó â ñà-
íàòîði¿. Çâiñíî, îáiéøëîñÿ öå
âñå íåäåøåâî. Àëå íåìàº íi-
÷îãî äîðîæ÷îãî çà çäîðîâ’ÿ,
âïåâíåíi òóòåøíi ñïåöiàëiñòè.

Лiкують 
i тiло, i душу

Íà êóðîðòi «Ìèðãîðîä»
óìiþòü ïîºäíàòè i ÷óäîâi òðà-
äèöi¿ ùèðî¿ óêðà¿íñüêî¿ ãîñ-
òèííîñòi, i âñi ðîäçèíêè êó-
ðîðòíîãî æèòòÿ. Ãîñòåé êó-
ðîðòó âðàæàº çðàçêîâèé ïî-
ðÿäîê, îðèãiíàëüíi ðiøåííÿ â
ëàíäøàôòíîìó äèçàéíi, ëå-
áåäèíi îçåðà, äå ìîæíà ïî-
ìèëóâàòèñÿ i áiëèìè, i ÷îðíè-
ìè, i ÷îðíîøè¿ìè ëåáåäÿìè
òà iíøèìè åêçîòè÷íèìè ïòà-
õàìè. Òóò ó ìàëüîâíè÷èõ
âîëüºðàõ ìîæíà çóñòðiòè íà-
âiòü áiëèõ ïàâè÷iâ. Êðiì çâè-
÷àéíèõ ôîíòàíiâ, íåùîäàâíî
ç’ÿâèâñÿ íàéñó÷àñíiøèé òàí-
öþþ÷èé ôîíòàí, ÿêèé ùîäíÿ
äàðóº âiäïî÷èâàëüíèêàì íå-
ïåðåâåðøåíå ñâiòëîìóçè÷íå
øîó. Òóò ðîçóìiþòü, ùî
åôåêòèâíiñòü ëiêóâàííÿ çà-
ëåæèòü i âiä íàñòðîþ. Òîìó
íàñè÷åíà êóëüòóðíà ïðîãðà-
ìà äîïîâíþºòüñÿ æèâèì
ñïiëêóâàííÿì ç ïðèðîäîþ,
êàòàííÿì íà êîíÿõ ó áåðåçî-
âîìó ãà¿, øèðîêèìè ìîæëè-
âîñòÿìè çìiñòîâíîãî âiäïî-
÷èíêó. Äî ðå÷i, öå ÷è íå ºäè-
íèé êóðîðò, íà òåðèòîði¿ ÿêî-
ãî äiº ñòàðîâèííèé ïðàâîñ-
ëàâíèé õðàì. Êðiì ìàëèíî-
âîãî ïåðåäçâîíó, ÿêèé ñàì
ìàº ëiêóâàëüíèé åôåêò, ñî-
áîð ùîïîíåäiëêà çáèðàº ëþ-
äåé íà ñïåöiàëüíèé ìîëåáåíü
çà çäîðîâ’ÿ i áëàãîïîëó÷÷ÿ
âiäïî÷èâàëüíèêiâ. Òîæ òóò
ñïðàâäi ëiêóþòü íå òiëüêè òi-
ëî, à é äóøó.

Зоя РOМAН, 
«Урядовий кур’єр»

Àìåðèêàíöi òà ºâðîïåéöi ïðè¿çäÿòü
äî íàøèõ ñòîìàòîëîãiâ òà êàðäiî-

ëîãiâ, àðàáè — äî áàëüíåîëiêàðåíü òà
îçäîðîâ÷èõ ñàíàòîði¿â. Öÿ òåíäåíöiÿ
ñòàº äåäàëi ÿñêðàâiøîþ. Àëå â Óêðà¿-
íi ìåäè÷íèé òóðèçì äîñi íå ðîçãëÿäà-
ºòüñÿ ÿê îêðåìèé ðiçíîâèä âiäïî÷èíêó:
íåâiäîìà íàâiòü ïðèáëèçíà êiëüêiñòü
òóðèñòiâ, ùî âiäâiäóº íàøó êðà¿íó ç ëi-
êóâàëüíîþ ìåòîþ.

Дешевше — 
не завжди гiрше

Ïîêè óêðà¿íöi âïåâíåíi, ùî âäîìà
ëiêóþòü ïîãàíî, i ìðiþòü ïðî ìåäè÷íèé
îãëÿä çà êîðäîíîì, ìåøêàíöi ðîçâè-
íåíèõ êðà¿í ñâiòó íàäàþòü ïåðåâàãó
ëiêóâàííþ â Óêðà¿íi. Ïðè÷èíà ïðîñòà:
ó íàñ íàáàãàòî äåøåâøå. Ïðèìiðîì,
ÿêùî çà êîðîíàðíå øóíòóâàííÿ â ªâ-
ðîïi äîâåäåòüñÿ âèêëàñòè ùîíàéìåí-
øå 30-35 òèñÿ÷ ºâðî, òî ó íàñ òàêà
îïåðàöiÿ îáiéäåòüñÿ âäåñÿòåðî äå-
øåâøå — 3-3,5 òèñÿ÷i ºâðî. Çðîçóìi-
ëî, ùî, íàâiòü âðàõîâóþ÷è âàðòiñòü
ïóòiâêè òà ïåðåáóâàííÿ â íàøié êðà¿íi,
öå íàäçâè÷àéíî âèãiäíî. Òîæ íå äèâ-
íî, ùî â êàðäiîëîãi÷íèõ öåíòðàõ Óê-
ðà¿íè ïðèáëèçíî 5-7 îïåðàöié íà ìi-
ñÿöü ðîáëÿòü ñàìå iíîçåìöÿì.

Òà ñàìà ñèòóàöiÿ i â ñòîìàòîëîãi÷-
íié ñôåði: îáñëóãîâóâàííÿ â ïðèâàò-
íié âiò÷èçíÿíié êëiíiöi îáiéäåòüñÿ

âäåñÿòåðî äåøåâøå, àíiæ â àíàëî-
ãi÷íié àìåðèêàíñüêié, õî÷à ðiâåíü
îáñëóãîâóâàííÿ òà ÿêiñòü ìåäè÷íèõ
ïðåïàðàòiâ ðiâíþ ÑØÀ íå ïîñòóïà-
ºòüñÿ.

Äåäàëi ïîïóëÿðíiøèìè îñòàííiì
÷àñîì ñòàþòü ïî¿çäêè çà çìiíîþ çîâ-
íiøíîñòi. Óêðà¿íñüêi ñïåöiàëiñòè âèêî-
íóþòü íàâiòü íàéñêëàäíiøi ïëàñòè÷íi
îïåðàöi¿, à ïëàòèòè çà öå äîâîäèòüñÿ ó
5-7 ðàçiâ äåøåâøå, àíiæ çà àíàëîãi÷-
íi ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ. Ïðèìiðîì,
êîðåêöiÿ íîñà â ªÑ êîøòóº ïðèáëèçíî
5 òèñ. ºâðî, à â Óêðà¿íi ïðîöåäóðà
îáiéäåòüñÿ ëèøå â 10 òèñ. ãðí. Äî òî-
ãî æ, ôîòî ç âêàçàíîþ ïðîáëåìíîþ
äiëÿíêîþ ìîæíà âiäïðàâèòè åëåê-
òðîííîþ ïîøòîþ. Ïî Iíòåðíåòó âiäáó-
âàºòüñÿ ìàéæå 80% îáãîâîðåíü. Òîæ
êîëè iíîçåìåöü íàðåøòi ïðè¿çäèòü íà
îïåðàöiþ, äîñòàòíüî êîðîòêîãî îãëÿ-
äó. Öå çíà÷íî åêîíîìèòü ÷àñ, íåîá-
õiäíèé íà îáñòåæåííÿ òà êîíñóëüòàöi¿,
i, âiäïîâiäíî, êîøòè êëiºíòà.

Çâiñíî, óêðà¿íñüêi ñïåöiàëiñòè
çäàòíi ðîáèòè äàëåêî íå âñi îïåðàöi¿.
Ó íàñ, ñêàæiìî, íå ïðîâîäÿòüñÿ ïðî-
öåäóðè ç ïåðåñàäêè êiñòêîâîãî ìîç-
êó. À ïåðåñàäêó ïå÷iíêè ðîáèòü òiëü-
êè îäèí õiðóðã. ×åðãà äî íüîãî ðîç-
ïèñàíà ìiíiìóì íà ïiâðîêó âïåðåä.
Òîæ iíîçåìöÿì òóò ëîâèòè íi÷îãî.

Àëå íå âñi âiäâiäóâà÷i ¿äóòü ç ìåòîþ
îòðèìàòè ïðîôåñiéíå ëiêóâàííÿ: áà-
ãàòüîì äî âïîäîáè íàøi ñàíàòîði¿, äå
ìîæíà æèòè â êîìôîðòàáåëüíîìó
íîìåði, îòðèìóâàòè òðèðàçîâå õàð÷ó-

âàííÿ òà îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ çà äî-
âîëi íèçüêèìè öiíàìè. Îñîáëèâî ïî-
ëþáëÿþòü íàøi îçäîðîâ÷i êóðîðòíi
êîìïëåêñè àðàáè: âîíè ÷àñòî ñòðàæ-
äàþòü âiä ïîâíîòè, à óêðà¿íñüêi ìiíå-
ðàëüíi âîäè — ïðåêðàñíèé çàñiá ñêè-
íóòè çàéâó âàãó é ïiäëiêóâàòè øëóí-
êîâèé òðàêò. À ëþáèòåëiâ ÑÏÀ-ïðî-
öåäóð ïðèâàáëþþòü íàøi ãðÿçüîâi
çäðàâíèöi: ÿêiñòü öiëþùèõ óêðà¿í-
ñüêèõ ãðÿçåé äóæå âèñîêà, à ìîæëè-
âiñòü ó íèõ çàíóðèòèñÿ îáiéäåòüñÿ ó 7-
8 ðàçiâ äåøåâøå, àíiæ íà óñëàâëåíèõ
êóðîðòàõ ñâiòó. Êðiì òîãî, óêðà¿íñüêi
ñàíàòîði¿, íà âiäìiíó âiä ñâiòîâèõ, îä-
íèìè ãðÿçÿìè çàçâè÷àé íå îáõîäÿòü-
ñÿ. Òóò âiäïî÷èâàëüíèêè îòðèìóþòü
òàêîæ ïîâíèé êîìïëåêñ îáñòåæåííÿ
òà íåîáõiäíi îçäîðîâ÷i ïðîöåäóðè.

Кiлькiсть невiдома?
Ïîïðè çðîñòàþ÷ó ïîïóëÿðíiñòü

ìåäè÷íîãî òóðèçìó ó ñâiòi, ñêëàäà-
ºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî Óêðà¿íi âií íå öi-
êàâèé i íå ïîòðiáíèé. Àäæå ó íàñ äî-
ñi âiäñóòíÿ íàâiòü ñòàòèñòèêà, ùî
çàñâiä÷óâàëà á êiëüêiñòü òóðèñòiâ, ÿêi
ïðè¿çäèëè äî íàñ ñàìå íà ëiêóâàííÿ.

«Ñòàòèñòèêè íåìàº íi â êîãî i íiÿ-
êî¿. Öèôðè, ÿêi âàì íàçèâàòèìóòü,
âiçüìóòü çi ñòåëi. Àäæå, íàïðèêëàä,
âiäïî÷èíîê òà îçäîðîâëåííÿ ó ñàíà-
òîðiÿõ — öå âæå é íå ìåäè÷íèé òó-
ðèçì, äî íüîãî ñëiä âñå æ âiäíîñèòè
ïðîâåäåííÿ îïåðàöié àáî ðåàáiëiòà-
öiþ. Íå âèçíà÷åíî íàâiòü ïîíÿòòÿ

òàêîãî òóðèçìó. À âiäïîâiäíî, íåìàº
íiÿêî¿ ñòàòèñòèêè», — ðîçïîâiâ ãî-
ëîâà Âñåóêðà¿íñüêî¿ àñîöiàöi¿
òóðîïåðàòîðiâ Iãîð Ãîëóáàõà.

Òà ïîïðè âiäâåðòå iãíîðóâàííÿ
âëàäîþ öüîãî âèäó òóðèçìó, êiëüêiñòü
éîãî ïðèõèëüíèêiâ çðîñòàº ùîðîêó.
«Çáiëüøóºòüñÿ êiëüêiñòü iíîçåìöiâ,
ÿêi âiäâiäóâàëè Óêðà¿íó. Âîíè ìîæóòü
ðîçïîâiñòè, ÿê òóò ïðîâîäÿòü îïåðà-
öi¿, i ñêiëüêè âîíè êîøòóþòü. À öå
ðåêëàìà», — ïîÿñíþº åêñïåðò. Ïðî-
òå, çà éîãî ñëîâàìè, äîñi â íàøié
êðà¿íi âiäñóòíi òóðèñòè÷íi àãåíöi¿, ÿêi
á ïðîñóâàëè âèêëþ÷íî ìåäè÷íèé òó-
ðèçì: íàäòî ìàëèé ïîòiê êëiºíòiâ.
Òîæ ïîñëóãè ç öüîãî âèäó âiäïî÷èíêó
íàäàþòü ïåðåâàæíî àãåíöi¿ øèðîêî-
ãî ïðîôiëþ: âîíè ïðîïîíóþòü i ëiêó-
âàííÿ â ñàíàòîðiÿõ, i ìåäè÷íi îãëÿäè
â âiò÷èçíÿíèõ ëiêàðíÿõ.

Ñïðîáè íàëàãîäèòè ñïðàâó íà
äåðæàâíîìó ðiâíi âiäáóâàëèñÿ íåîä-
íîðàçîâî. Ïðîòå âñi âîíè òèõî «ñïî-
÷èëè ó áîçi». Ñåðåä íèõ — i Êè¿âñüêå
ìóíiöèïàëüíå ìåäè÷íå àãåíòñòâî,
ñòâîðåíå ó 2009 ðîöi. Âîíî ìàëî áó-
òè ÷èìîñü íà êøòàëò ñëóæáè ïiä-
òðèìêè äëÿ iíîçåìöiâ, ÿêi âèñëîâèëè
áàæàííÿ ïîëiêóâàòèñÿ â Óêðà¿íi:
áðîíþâàòè ¿ì íîìåðè ó ãîòåëÿõ, îð-
ãàíiçîâóâàòè ñóïðîâiä ìiñòîì, äî-
ìîâëÿòèñÿ ïðî ëiêóâàííÿ ó ìiñüêèõ
ëiêàðíÿõ. Ïðîòå âæå 2010 ðîêó àãåí-
öiÿ áóëà ëiêâiäîâàíà ÿê çáèòêîâà. I
ïðî ðåçóëüòàòè ¿¿ ðîáîòè íi÷îãî íåâi-
äîìî äîñi. Õî÷à êðà¿íi, ÿêà íà çàêî-
íîäàâ÷îìó ðiâíi âêëþ÷èëà òóðèñ-
òè÷íó ãàëóçü äî ïåðåëiêó ïðiîðèòåò-
íèõ, ïîòðiáíî ðîçâèâàòè âñi âèäè
âiäïî÷èíêó: i äëÿ õâîðèõ, i äëÿ äiòåé,
i äëÿ þíàöòâà.

В Україну — по здоров’я
ЛIКУВАННЯ. Чому iноземцi довiряють українським медикам

Êiëüêiñòü iíîçåìöiâ, ÿêi ¿äóòü ëiêóâàòèñÿ äî Óêðà¿íè, çáiëüøóºòüñÿ ùîðîêó
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ОЗДOРOВЛЕННЯ. У лiкувально-оздоровчих 
закладах «Миргородкурорту» — понад 
100 видiв санаторно-курортного лiкування

ССииллаа  ——  уу  ввооддii
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КAРПAТСЬКI КРAЄВИДИ

Пiдкорювачi вершин

Василь БЕДЗIР,
«Урядовий кур’єр»

Надаючи послуги з тим-
часового проживання

та харчування гостей у
своїх садибах, селяни самi
знаходять собi заняття,
мають додатковий заробi-
ток. У виграшi й iнша сто-
рона —мандрiвник, який
отримує послуги належної
якостi за доступну цiну.

«Європа — 
в кожному селi»

— Потiк туристiв, якi
вiдвiдують Закарпаття,
зростає насамперед за ра-
хунок сiльського зеленого
туризму, — розповiдає на-
чальник управлiння з пи-
тань європейської iнтегра-
цiї, туризму i курортiв обл-
держадмiнiстрацiї Олек-
сандр Марченко. — Тут
наперед виходять не iн-
вестори, не державнi вли-
вання, а iнiцiатива сiль-
ських жителiв.

Нинi гостей приймають
понад 400 осель закарпат-
цiв. Вони навчилися бути i
гiдами-екскурсоводами, i
використовувати атрак-
цiйнi можливостi, що вiд-
криваються завдяки чис-
ленним фестивалям. Такi
свята має нинi мало не
кожне друге село, слiд ли-
ше знати час i мiсце їхньо-
го проведення. Першим
помiчником у цьому став
Iнтернет, в якому, до речi,
бiльшiсть сiльських газд
розмiстили iнформацiю
про свої садиби.

Одна з ознак добре об-
лаштованої для потреб ту-
ристiв садиби — наявнiсть
у неї категорiї. Нинi понад
сорока закарпатським осе-
лям присвоєнi категорiї —
вiд базової до другої.
Третьої, яка вiдповiдає чи
не найвищому класовi го-
телю, жодна ще не має.
«Але ми не женемося за
суперумовами, — пояснює
голова обласного Центру
сприяння розвитку сiль-
ського зеленого туризму
Богдан Пранничук. — На-
ших туристiв приваблю-
ють не умови, а чисте по-
вiтря й вода, оригiнальна

архiтектура, збереженi
народнi звичаї й традицiї.
99% гостей цiкавляться,
що нового побачать, вiдчу-
ють, а не думають про
плитку у ваннiй чи краби
на вечерю. Недарма за гас-
ло маємо: «Європа — в
кожному селi».

З iншого боку, закарпат-
ськi власники садиб вва-
жають нормою наявнiсть
води (гарячої i холодної —
постiйно), зручностей усе-
рединi будинку (окремо
вiд тих, якими користу-
ються господарi). Це саме
той випадок, коли всiм
добре — i гостям, i госпо-
дарям.

З харчуванням —
дорожче

«У сезон нiчлiг у сiль-
ських обiйстях коштува-
тиме 50-70 грн за добу;
снiданок додасть до цiєї
суми 20 грн, трохи бiльше
— вечеря. Щодо харчу-
вання, то все тут зале-

жить вiд апетиту гостя i
вартостi продуктiв, — за-
уважує голова Хустсько-
го районного осередку
сiльського зеленого ту-
ризму Богдан Бiляк. —
Але важко уявити собi
ситуацiю, щоб господарi
залишили гостя голод-
ним, навiть якщо дове-
деться вийти за домовле-
ну ранiше суму. Правила

гостинностi у нашому ви-
дi туризму такого не пе-
редбачають».

У селi Березове, в якому
проживає пан Богдан, гос-
тей приймають вiднедав-
на, але ця справа вже за-
хопила кiлька сiмей. Та
так захопила, що вони вже
створили умови для вiдпо-
чинку, якими не осором-
ляться перед найвибагли-
вiшими гостями. На обiй-
стях — альтанки, сауни,
навiть басейни. Навколо —
гiрськi ландшафти, госпо-
дарi готовi допомогти виб-
ратися за село, провести в
лiс по гриби, пiднятися на
полонину. Все — за помiр-
ну плату, адже сiльськi
люди не звикли «тягнути»
грошi: багато працюють
самi, тому шанують працю
та заробiток iнших. Приб-
лизно така сама цiнова си-
туацiя, як на Хустщинi, в
усiх туристично-рекреа-
цiйних зонах краю. Це ро-
бить вiдпочинок доступ-
ним навiть мандрiвникам
iз низькими й середнiми
доходами, не кажучи про
високi.

Шляхiв — багато,
iнтерес — один

Стало модним розробля-
ти i екскурсiйнi тури у
виглядi «шляхiв» — вин-
ного, гастрономiчного, вiй-
ськового, етнiчного, релi-
гiйного, мисливського то-
що. Всi вони рiзною мiрою
вже представленi, але
першiсть, мабуть, за вино-
робами. За останнi три ро-

ки їхнiй «винний шлях»
пройшов апробацiю, тепер
понад пiвсотнi пiдвальчи-
кiв, якi є на обiйстях май-
стрiв духмяних напоїв,
здатнi приймати гостей.
Серед них, звичайно, є рiз-
нi, тож обов’язково слiд
прислухатися до думки
тих, хто вже вiдвiдав такi
тури.

Торiк «смачнi» зупинки
облаштовували на «гас-
трономiчному шляху», до
якого входять традицiйна
закарпатська, угорська,
словацька, ромська кухнi.
Втiм, оптимальним варiан-
том вважається поєднання
кiлькох видiв активного
вiдпочинку. Його наочно
демонструє керiвник ту-
ристично-iнформацiйного
центру Берегiвської ра-
йонної спiлки сiльського
туризму Шарлотта Чiз-
мар. Вона активно пропа-
гує етнiчний туризм i її
контингент — тi, хто цiка-
виться угорцями. Багато
гостей приїжджають iз су-
сiдньої Угорщини, але чи-
мало — i з України. «Уст-
рiй життя угорцiв, їхнi
звичаї i традицiї багато в
чому вiдмiннi вiд iнших
нацiональних груп, не ка-
жучи вже про мову. Проте
це не вiдлякує, навпаки,
зацiкавлює наших гостей»,
— розповiдає панi Шар-
лотта. Вона поставила
свою справу так, що сiль-
ськi господарi вже в чергу
записуються, аби прийма-
ти туристiв. Перевага вiд-
дається тим, чия садиба
комфортнiша, хто володiє

кiлькома мовами i, зреш-
тою, про кого найкращi
вiдгуки.

Кафедра туризму Ужго-
родського нацiонального
унiверситету спiльно з уп-
равлiнням облдержадмi-
нiстрацiї опрацьовують
«вiйськовий шлях». Фор-
тифiкацiйнi споруди та
старовиннi замки, мiсця
вiдомих битв, бункери,
обороннi лiнiї обох свiто-
вих воєн, вiйськова технi-
ка, мiсця поховання загиб-
лих воїнiв — усе це є в За-
карпаттi, яке не раз става-
ло ареною воєнних дiй.

Iдейне наповнення цього
виду туризму — чотири
угорськi обороннi лiнiї,
зокрема Арпада, Гунядi,
Ласло та Святого Iштвана,
а також двi чехословацькi:
Лiнiя Бенеша та Лiнiя Ма-
сарика. В Ужгородському,
Мукачiвському, Виногра-
дiвському, Берегiвському
районах приблизно 40 дзо-
тiв i дотiв, якi знищенi або
закопанi. Взагалi на тери-
торiї Закарпаття майже
1,5 тисячi об’єктiв часiв
Другої свiтової вiйни. У об-
ластi навiть готується до
видання путiвник з вiй-
ськового туризму.

Сiльський зелений ту-
ризм — доступний i особ-
ливо привабливий для не-
багатих мiських жителiв.
Вiн також дає можливiсть
створювати новi робочi
мiсця на селi, причому без
залучення бюджетних
коштiв. Цi мiсця створю-
ють для себе самi люди!
Головне — не заважати.

Îëüãà ËÎÁÀÐ×ÓÊ, 
«Óðÿäîâèé êóð’ºð»

ÏIÄÑÓÌÊÈ. Öüîãîði÷ íà-
éîðèãiíàëüíiøèì òóðèçìîì â
Êàðïàòàõ ñòàëè «ñêi-òóðè»:
íà ñïåöëèæàõ ãiðñüêèìè
õðåáòàìè.

«Öåé âèä òóðèçìó ëèøå
íàáóâàº ïîïóëÿðíîñòi i ââà-
æàºòüñÿ õî÷ i äîðîãèì, àëå
íàéïðèâàáëèâiøèì», — ðîç-
ïîâiäàº çàñòóïíèê íà÷àëüíè-
êà óïðàâëiííÿ òóðèçìó Iâàíî-
Ôðàíêiâñüêî¿ îáëäåðæàäìi-
íiñòðàöi¿ Ãðèãîðié Ìåëüíèê. Ó
íèíiøíüîìó ãiðñüêîëèæíîìó
ñåçîíi òóðèñòiâ, îõî÷èõ ïðî-
áiãòèñÿ çèìîâèìè êàðïàò-

ñüêèìè õðåáòàìè, ç äåñÿòêiâ
óæå ñòàëè ñîòíi. Òîæ íà Ïðè-
êàðïàòòi âæå âçÿëèñÿ çà ñòâî-
ðåííÿ Öåíòðó ïiäãîòîâêè ãið-
ñüêîëèæíèõ ðÿòóâàëüíèêiâ òà
ïðîâiäíèêiâ. ¯õ íà òåðèòîði¿
êðàþ ïîêè ùî íåáàãàòî, à, íà
ïåðåêîíàííÿ Ãðèãîðiÿ Ìåëü-
íèêà, öåé âèä òóðèçìó ìàº â
Êàðïàòàõ õîðîøó ïåðñïåêòè-
âó i âèðiçíÿòèìå ãiðñüêîëèæíó
Óêðà¿íó â ªâðîïi i â ñâiòi.

Íèíiøíié çèìîâèé ñåçîí
äëÿ ãiðñüêîëèæíèõ êóðîðòiâ
Iâàíî-Ôðàíêiâùèíè âäàëèé,
àäæå ïðèðîäà ïîäàðóâàëà
êðàþ àæ äâà «íîâèõ ðîêè» —
1-7 ñi÷íÿ òà 5-8 áåðåçíÿ. Ðå-
ãiîí âiäâiäàëè ïîíàä 1 ìëí

òóðèñòiâ, ç ÿêèõ 600 òèñÿ÷ —
òóðèñòè, ÿêi âiäïî÷èâàëè ïðî-
òÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó. Íà ïî-
÷àòêó âåñíè ñíiãîïàäè i ìîðî-
çè ïåðåâåðøèëè íàâiòü Ðiç-
äâî â Êàðïàòàõ, ïðèâàáèâøè
íà 10% áiëüøå ãîñòåé, íiæ
òîðiê.

Çàâäÿêè âäàëîìó ñåçîíó
òóðèñòè÷íî-ðåêðåàöiéíà ãà-
ëóçü Ïðèêàðïàòòÿ öüîãî ðîêó
ñïðÿìóâàëà äî äåðæàâíîãî
áþäæåòó áiëüøå 12% âiä çà-
ãàëüíîãî îáñÿãó éîãî ïðèáóò-
êîâî¿ ÷àñòèíè. 70-60% öèõ
êîøòiâ — öå äîõîäè âiä ãið-
ñüêîëèæíîãî òóðèçìó.

Êàðïàòè íà Iâàíî-Ôðàíêiâ-
ùèíi, íà äóìêó ôàõiâöiâ, ïîñ-

òóïàþòüñÿ ëèøå âèñîêîãiðíèì
ëèæíèì êóðîðòàì Àâñòði¿,
Øâåéöàði¿, Ôðàíöi¿. Íàéãî-
ëîâíiøà âiäìiííiñòü — âèñîòà:
òàì ñïóñêè — äî ï’ÿòè òèñÿ÷
ìåòðiâ, à íàøi — ëèøå äî 2
òèñÿ÷ ìåòðiâ. Àëå ìiñöåâà
âëàäà àêòèâíî ðîçâèâàº ií-
ôðàñòðóêòóðó ðåãiîíó, àáè,
êðiì âèñîòè, óêðà¿íñüêi êó-
ðîðòè íå ïîñòóïàëèñÿ ºâðî-
ïåéñüêèì ó ÿêîñòi âiäïî÷èíêó
òà ñåðâiñó. Íàïðèêëàä, çàâ-
äÿêè ñïîðóäæåííþ âiäòèíêó
òðàñè íà ßáëóíèöþ çàâäîâ-
æêè 5 êì òóðèñòè ìàþòü çìî-
ãó ïðîæèâàòè ó áiëüøîìó ðà-
äióñi ðîçòàøóâàííÿ çåëåíèõ
ñàäèá òà âiäòî÷óâàòè íàâè÷êè

êàòàííÿ íà íèæ÷èõ i ëåãøèõ
ñïóñêàõ. Íàëàãîäæåíå çàëiç-
íè÷íå ñïîëó÷åííÿ ìiæ Äî-
íåöüêîì, Äíiïðîïåòðîâñüêîì
òà Âîðîõòîþ âiäêðèëî ìîæ-
ëèâîñòi êîëèøíüî¿ ñïîðòèâ-
íî-òðåíóâàëüíî¿ ãiðñüêîëèæ-
íî¿ áàçè i äëÿ ïåðåñi÷íèõ øà-
íóâàëüíèêiâ êàòàííÿ íà ëè-
æàõ.

Ãîñòåé çèìîâîãî Ïðèêàð-
ïàòòÿ ó öüîìó ñåçîíi îáñëóãî-
âóâàëè ïîíàä 30 ñó÷àñíèõ âè-
òÿãiâ òà êðiñåëüíèõ äîðiã. Íà
âåëèêèõ i ìàëèõ ãiðñüêîëèæ-
íèõ êóðîðòàõ Ïîëÿíèöi, Êîñî-
âà, Âåðõîâèíè, ßðåì÷àíùèíè
òóðèñòè îðåíäóþòü íåîáõiäíå
ñïîðÿäæåííÿ, îáèðàþòü ïî-

ìåøêàííÿ òà õàð÷óâàííÿ. Ði-
âåíü ïiäíåñåííÿ iíôðàñòðóê-
òóðè äîñòîéíî îöiíèëè íå ëè-
øå óêðà¿íöi é òóðèñòè ç áëèæ-
íüîãî çàðóáiææÿ, à é åêçîòè÷-
íîãî Òà¿ëàíäó, Iíäi¿, Àðãåíòè-
íè, Iðëàíäi¿ òà êðà¿í Ñåðåä-
íüî¿ Àçi¿.

Òóðèñòè÷íà ãàëóçü Ïðèêàð-
ïàòòÿ º ñòðàòåãi÷íèì íàïðÿì-
êîì ðîçâèòêó ðåãiîíó, ñïðèÿº
ïiäâèùåííþ çàéíÿòîñòi íàñå-
ëåííÿ, íàäõîäæåííÿì äî äåð-
æàâíîãî áþäæåòó, ñòâîðþº
ïåðåäóìîâè ðîçâèòêó âíóò-
ðiøíüîãî òà ìiæíàðîäíîãî òó-
ðèçìó òà º âäàëèì âñòóïîì
ùîäî ïðîâåäåííÿ â êðà¿ çè-
ìîâî¿ Îëiìïiàäè 2020 ðîêó.

«Ãàñòðîíîìi÷íi» òóðè ëèøå íàáóâàþòü 
ïîïóëÿðíîñòi â Êàðïàòàõ

Ôåñòèâàëü «Ãóöóëüñüêà ðiïà» ðîçïî÷èíàºòüñÿ ãóäiííÿì òðåìáiò
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Територiя комфорту
ВIДПOЧИНOК. «Садибний» туризм 
у Закарпаттi вирiс iз «зелених» штанцiв. 
Послуги гостям пропонують понад 400 осель
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(Закiнчення.
Початок на стор. 1)

Чиї ви, хлопцi, 
будете?

Втiм, поки шукали Соломоно-
ве рiшення та задарма прибира-
ли смiття за туристами, з’явила-
ся додаткова проблема. Внади-
лися сюди дивнi молодики на
день народження свого Адоль-
фа.

— Тепер уже не збираються,
— каже Стрижавський селищ-
ний голова Василь Яковенко. —
Два роки тому ми зробили зас-
лiн. Залучили ветеранiв, козакiв,
представникiв партiй. Чергував
наряд мiлiцiї. I тi молодики зро-
зумiли, що сюди їм бiльше зась.
А ось туристам цiкавiше стало,
бо приватнi колекцiонери бiля
«пiднiжжя» ставки вiдкрили
змiстовний музей.

Їду подивитися. У Стрижавцi
за знаком «Ставка «Вервольф»
(на яких пiдставах i хто його
встановив?) беру праворуч. Пiд
час вiйни її територiя починала-
ся за 300 метрiв вiд шосе Вiнни-
ця — Житомир. Тепер до цен-
трального входу пiвкiлометра
буде, а на пiвдорозi розмiщений
музей.

Дивуюся озброєностi подвiр’я
колишньої турбази. Гармати,
польова кухня, автомобiлi,
«Тигр» — майже натуральний i
на ходу. Ось i «патруль». Мимо-
волi згадалося з вiдомої пiснi:
«Чиї ви, хлопцi, будете?..». Втiм,
територiя приватна, показую
посвiдчення i стаю «армiйським
кореспондентом». Фiксую на
плiвку, як знаменита 45-ка вiд-
биває ворожу атаку. Екскурсiю
продовжуємо у залi, де широко
представленi речi побуту та
зброя перiоду вiйни. «Дiти ба-
чать це на картинках в Iнтерне-
тi, а в нас зброю можна взяти у
руки (звiсно, пiд наглядом), сiсти
у ГАЗ-67 або тодiшнє БМВ. Це
зовсiм iнше сприйняття», — ска-
зав член Вiнницького вiйськово-
iсторичного клубу «Музей сла-
ви» Олег Криворучко.

Експонати Червоної армiї та
вермахту розмiщенi окремо.
Цим пiдкреслюється, що вони
воювали такою зброєю, ми та-
кою. Перемогли ми. Звернув
увагу на кiлька нiмецьких пла-
катiв. Їхнiй змiст не коментують.
Екскурсовод розповiв, що ранi-
ше у кутку стояв згорнутий i пе-
ревернутий фашистський пра-
пор. Один з колекцiонерiв було
розклав його правильно i дозво-
лив фотографувати. А це ж про-
паганда фашизму! Прапор заб-
рали iз зали, а колегу приватнi
колекцiонери вигнали зi своїх
лав.

В одному з варiантiв створен-
ня iсторико-меморiального ком-
плексу пам’ятi жертв фашис-
тського режиму передбачалося
експозицiю приватного музею
перенести на територiю ставки.
Але потiм вiд цього вiдмовилися.

— Ми сповiдуємо гасло: нiхто
не забутий, нiщо не забуто. Ек-
спозицiя є приватною власнiстю
клубу «Музей слави», який зай-
мається реконструкцiєю бойо-
вих дiй. А якщо її виставити на
мiсцi ставки, то це може сприй-
матися як популяризацiя фа-
шизму, — зауважив директор
товариства Iван Сухомлин.

«А зорi тут тихi»
Ось i невеликий лiс iз широ-

кою галявиною. У довiдцi спецi-
альної групи Народного комiса-
рiату державної безпеки, яка

вiдразу пiсля визволення Стри-
жавки у березнi 1944 року при-
була на мiсце ставки, зазнача-
ється, що вона розмiщувалася
на дiлянцi лiсу завдовжки 2,5 км
i завширшки 300 м. Мала авто-
номне електроживлення, водо-
постачання — з рiчки Пiвденний
Буг, телефонний зв’язок з Бер-
лiном. Гiтлер та iншi вiйськовики
жили у дерев’яних будинках
(загалом 81 будинок). Було 3 пiд-
земних залiзобетонних бомбос-
ховища неймовiрної мiцностi:
товщина перекриттiв 4,5 м, тов-
щина стiн — 2,5-3 м. Тепер про

мiцнiсть бункерiв свiдчать ви-
вернутi з-пiд землi брили залi-
зобетону. Цiкаво, що арматура у
них досi не поржавiла.

У вiйну довкола лiсу була
«прозора» зона. А тепер його
майже пiдковою обрамлює жит-
ловий масив. Через дорогу —
приватний сектор з котеджiв.
Тож побачив цiлком мирну кар-
тину. Неподалiк вiд входу на
«Вервольф» (з нiмецької — «Оз-
броєний вовк») хтось встановив
дитячу гойдалку. Бiля неї моло-
да мати бавила немовля у вiзку,
трохи далi чоловiк катав на сан-
чатах дiвчинку. Так i вирвалося
з душi: за це i воювали!

Наприкiнцi 1941 року, коли
ставку почали споруджувати як
санаторiй для поранених офiце-
рiв, звiдси до Вiнницi було 8 км.
Тепер приблизно 5 км. Микола,
колишнiй вiйськовослужбовець,
запевнив, що це не вiдстань, як-
що у мiстi немає снiгу для сан-
чат. «Музей треба. В Європi
польовi ставки Гiтлера вiдкритi,
то чому туристи мають їхати ту-
ди? Нехай до нас їдуть», — ска-
зав вiн.

Обговорюючи з ним новину,
iдемо до виходу. Раптом чоловiк
з легковика немов смикає за ру-
кав: «Лiворуч є ще басейн, а в
ньому вiдбитки чобота нiмецько-
го солдата...» Зауважую йому,
мовляв, усе те, що було варте
уваги, пiддали вогню i зiрвали у
березнi 1944 року самi нiмцi. Вiн
заходить з iншого боку: «Купiть
книжки про «Вервольф». Ця
тонша — 40 грн, а товща буде 60.
Навiть у Нiмеччинi зробили їх
переклад...»

Книжок про ставку написано
чимало. Та всi свої таємницi во-
на не вiдкрила. У центральнiй
зонi розмiщувалися будинки
Гiтлера (з бомбосховищем),
Бормана, загальний бункер,
будинки служби безпеки, гене-
ралiв, керiвникiв збройних сил,
персональних ад’ютантiв, сек-

ретарок, преси, прислуги, лаз-
ня, перукарня, вузол зв’язку,
готель, казино, плавальний ба-
сейн. Та якi саме об’єкти спо-
руджували нiмецькi фiрми, а
якi — полоненi червоноармiйцi,
невiдомо. Може, рабську працю
фашисти використали лише

для риття котлованiв та добу-
вання гранiту в кар’єрi? На
пам’ятному знаку написано,
що на будiвництвi ставки заги-
нуло 14 тисяч вiйськовополоне-
них. В обласному краєзнавчому
музеї повiдомили, що джерель-
на база показує: 600, понад 800,
близько двох тисяч. Утiм, зау-
важили, що, можливо, i 14 тис.
осiб. Невiдомою залишається
доля iноземних вiйськовополо-
нених, яких пiсля завершення
робiт нiбито вивезли. Тож

скiльки останкiв лежить у
братських могилах (вони по
другий бiк дороги), наразi знає
лише земля.

Дехто не проти штучно пiдiг-
рiти iнтерес до цього об’єкта.
Один приватний «дослiдник»
стверджує, що на «Вервольфi»
був навiть пiдземний залiзнич-
ний перон... Була пропозицiя на
ставцi епiзодично вiдтворити
сторожовi вишки, землянi вогне-
вi точки, кiлька дерев’яних бу-
динкiв... Але ж передусiм це мiс-
це злочину! «Жодна польова
ставка Гiтлера в Європi не по-
лiпшувалася, а використовуєть-
ся як туристичний об’єкт у тому
виглядi, який залишили пiсля
вiйни. Тому що будь-яке полiп-
шення сприймається як вкла-
дання коштiв у вiдродження

пам’ятi фашизму», — зауважив
Михайло Вдовцов, який кiлька
рокiв тому очолював вiдповiдну
комiсiю облради.

В бiй iдуть 
не лише старi

«...Вiтчизна починається з iс-
торiї... Ви зберiгаєте найвеличнi-
шу сторiнку країни, найгероїч-
нiшу. Слава великому україн-
ському народовi, слава безсмер-
тному великому герою-воїну...»

— цей запис у «Книзi вiдгукiв»
приватного музею, що бiля став-
ки, зробив фронтовик, генерал-
лейтенант Кутiнков. У Книзi ба-
гато записiв, у тому числi грома-
дян iнших держав. Але про став-
ку вони не згадують, хоча, на-
певне, там побували. Цiкаво: а
чи змiнили свою думку фронто-
вики?

Голова обласної Спiлки вете-
ранiв вiйни Леонiд Капецький
запевнив, що ветерани пiдтри-
мали iдею влади вiдкрити мемо-
рiал пам’ятi жертв фашизму.
Водночас вiн додав, що i тепер
деякi ветерани проти того, щоби
там щось будували. «У нас iдео-
логiя одна — увiчнити пам’ять
жертв фашизму i героїзм нашо-
го народу. Якщо iнтерес до «Вер-
вольфу» є, треба окультурити
територiю, вiдкрити турис-
тський маршрут i музей. Пока-
зати реальнi iсторичнi факти i
подiї, показати зловiсне обличчя
фашизму i нагадати про силу
народу, який перемiг це зло», —
зауважив голова облдержадмi-
нiстрацiї Микола Джига.

Iсторико-меморiальний ком-
плекс буде фiлiєю обласного
краєзнавчого музею i складати-
меться з 2-х об’єктiв: братських
могил вiйськовополонених та за-
лишкiв ставки. На останнiй з
легких конструкцiй зведуть му-
зей. В його експозицiї розповiда-
тиметься про жахливi плани фа-
шизму, окупацiйний режим, про
втрати, яких зазнала область та
загалом Україна, про боротьбу
народних месникiв, героїзм i
мужнiсть червоноармiйцiв пiд
час визволення Вiнниччини. «Нi-
яких вiдтворень на «Вервольфi»
не буде, — сказала директор об-
ласного краєзнавчого музею Ка-
терина Висоцька. — Вiдео-, фо-
томатерiали, документи. Акцент
робимо на тому, щоби показати
жертви й увiчнити iмена тих,
хто став жертвою фашизму. В
однiй з експозицiй iтиметься про
ставку (а це все-таки мiсце зло-
чину): як вона будувалася, а ос-
новне — про її вплив на перебiг
вiйни. Представимо матерiали
про покарання фашистських
злочинцiв на Нюрнберзькому
процесi. Це буде не iсторiя став-
ки Гiтлера, а вшанування пам’я-
тi тих, хто полiг у роки вiйни. Ек-
скурсiя починатиметься в музеї
i завершуватиметься бiля брат-
ських могил вiйськовополоне-
них, якi загинули на будiвництвi
ставки».

Óïåðøå Ãiòëåð ïðèáóâ ó ñòàâêó «Âåðâîëüô» ó ëèïíi 1942 ðîêó, ùîáè áó-
òè áëèæ÷å äî ñâî¿õ âiéñüê, ÿêi íàïðèêiíöi ÷åðâíÿ ïî÷àëè âåëèêèé íàñòóï íà
Ñòàëiíãðàä i Êàâêàç. Ïðîòÿãîì 1942-43 ðîêiâ âií áóâ òóò òðè÷i — çàãàëîì
ïîíàä 4 ìiñÿöi. Ó âåðåñíi 1943 ðîêó ñòàâêó áóëî ïåðåäàíî êîìàíäóâà÷ó
âiéñüê ãðóïè «Ïiâäåíü».

ДОВIДКA «УК»

45-êà âiäáèâàº âîðîæó àòàêó

Iç ñàí÷àòàìè — íà «Âåðâîëüô»

«Озброєний вовк» давно безпечний
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УКРAЇНA МAЛЬOВНИЧA

Öå íàéáiëüøèé îñòðiâ íà Äíiïði (äîâæèíà 12
êì, à øèðèíà, â ñåðåäíüîìó, 2,5 êì). Éîãî óíi-
êàëüíiñòü — ó ðiäêiñíîìó ïîºäíàííi íà îäíié òå-
ðèòîði¿ ðiçíîìàíiòíèõ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñiâ —
öiëèííèõ ñòåïiâ, áàéðà÷íèõ òà ïëàâíåâèõ ëiñiâ,
íàñêàëüíî¿ ðîñëèííîñòi, ðiäêiñíèõ òà çíèêàþ÷èõ
âèäiâ ðîñëèí, ïàì’ÿòîê ãåîëîãi¿. Ç 1993 ðîêó âåñü
îñòðiâ º íàöiîíàëüíèì çàïîâiäíèêîì.

Ìóçåé iñòîði¿ çàïîðîçüêîãî êîçàöòâà íà îñòðî-
âi âiäêðèòî 14 æîâòíÿ 1983 ðîêó. Ñüîãîäíi òàì
ìiñòÿòüñÿ áiëüøå 30 òèñÿ÷ ïðåäìåòiâ, ÿêi îõîïëþ-
þòü iñòîðè÷íèé ïåðiîä âiä ïàëåîëiòó äî ÕIÕ ñò. íà-
øî¿ åðè. À ïåðåâàæíà áiëüøiñòü åêñïîíàòiâ çiáðà-
íi-çíàéäåíi ñàìå íà Õîðòèöi òà íà õîðòèöüêîìó

äîâêiëëi: êàì’ÿíi çíàðÿääÿ ïðàöi, êåðàìiêà, çáðîÿ,
ÿêîði, ôðàãìåíòè ñòàðîâèííèõ ñóäåí, ñòîâáóð äó-
áà, ÿêèé áóâ çðóáàíèé êiëüêà òèñÿ÷îëiòü òîìó i
ñòiëüêè æ ïðîëåæàâ íà Äíiïðîâîìó äíi.

Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîëiòòÿ íà Õîðòèöi òàêîæ áóëî
129 êóðãàíiâ. Äî íàøèõ äíiâ óöiëiëî ëèøå áëèçü-
êî äâîõ äåñÿòêiâ. Íàéñòàðiøèé ñïîðóäæåíèé
ïðåäñòàâíèêàìè êóëüòóð äîáè áðîíçè ó III òèñ. äî
í. å., à íàéìîëîäøèé — ñêiôàìè ó III ñò. äî í. å.
Ðîçòàøîâóâàëèñÿ âîíè ãðóïàìè íà óçái÷÷i òàê
çâàíîãî Ñêiôñüêîãî øëÿõó, ùî êîëèñü ïðîõîäèâ
óçäîâæ Õîðòèöi ¿¿ ñåðåäèííîþ, ïiäâèùåíîþ ÷àñ-
òèíîþ. Íèíi êîìïëåêñ ñêëàëè îäèíàäöÿòü êóðãà-
íiâ — ðåêîíñòðóéîâàíèõ òà ñòèëiçîâàíèõ.

Áóäiâíèöòâî iñòîðèêî-êóëüòóðíîãî êîìïëåêñó
«Çàïîðîçüêà Ñi÷» áóëî óðî÷èñòî âiäêðèòå 14
æîâòíÿ 2004 ðîêó — íà ñâÿòî Ïîêðîâè ïðåñâÿòî¿
Áîãîðîäèöi, â Äåíü óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà. Çà-
ãàëüíà òåðèòîðiÿ êîìïëåêñó — 3,5 ãà. Çà ïëàíó-
âàííÿì âií äiëèòüñÿ íà äâi ÷àñòèíè — «Âíóòðiø-
íié Êiø» òà «Ïåðåäìiñòÿ». Íà éîãî òåðèòîði¿ ïëà-
íóþòü çáóäóâàòè îá’ºêòè åêñïîçèöiéíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ, â ÿêèõ áóäóòü âiäòâîðåíi iíòåð’ºðè êîçàöü-
êèõ æèòåë (êóðiíü òà áóäèíîê êîøîâîãî îòàìàíà),
îôiöiéíi òà îñâiòíi óñòàíîâè (âiéñüêîâà êàíöåëÿðiÿ
òà ñi÷îâà øêîëà). Öåíòðàëüíèì îá’ºêòîì êîì-
ïëåêñó ñòàíå òðèáàííà öåðêâà Ïîêðîâè ïðåñâÿòî¿
Áîãîðîäèöi.

Загальнонацiональна акцiя «7 чудес України» стар-
тувала ще у 2007 роцi. Тодi ж були визначенi пере-
можцi — сiм унiкальних архiтектурних пам’яток, якi
своєю красою та багатовiковою iсторiєю формують
обличчя нашої держави. 

5. Софiйський собор

Öåé ñîáîð — âñåñâiòíüî âiäîìà ïàì’ÿòêà àðõi-
òåêòóðè i ìîíóìåíòàëüíîãî æèâîïèñó ÕI ñòîëiòòÿ.
Çàñíóâàííÿ ñîáîðó çãàäóºòüñÿ â ëiòîïèñàõ ÿê ïiä
1017 ð., òàê i ïiä 1037 ð. Áóäiâíè÷èì âåëè÷íîãî
ñîáîðó ëiòîïèñöi íàçèâàþòü âåëèêîãî êè¿âñüêîãî
êíÿçÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî.

Óïðîäîâæ ñòîði÷ Ñîôiÿ Êè¿âñüêà áóëà ãîëîâ-
íîþ ñâÿòèíåþ Ðóñè-Óêðà¿íè. Ñîáîð, ÿê ãîëîâíèé
õðàì äåðæàâè, âiäiãðàâàâ ðîëü äóõîâíîãî, ïîëi-
òè÷íîãî òà êóëüòóðíîãî öåíòðó. Ïiä ñêëåïiííÿì
Câ. Ñîôi¿ âiäáóâàëèñÿ óðî÷èñòi «ïîìàçàííÿ» íà
âåëèêîêíÿæèé ïðåñòîë, öåðêîâíi ñîáîðè, ïðèéî-
ìè ïîñëiâ, çàòâåðäæåííÿ ïîëiòè÷íèõ óãîä. Âîíà
ïåðåæèëà íàâàëó îðä ñòåïîâèõ êî÷îâèêiâ ó 1240
ðîöi, ïåðiîäè çàíåïàäó é âiäðîäæåííÿ ìiñòà ó
XIV-XVI ñò., áà÷èëà íàöiîíàëüíî-âèçâîëüíó áî-
ðîòüáó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ïiä êåðiâíèöòâîì
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ïðîòè ïîëüñüêî-ëèòîâ-
ñüêèõ ôåîäàëiâ ó XVII ñòîëiòòi.

Ïiä ÷àñ Âåëèêî¿ Âiò÷èçíÿíî¿ âiéíè ñîáîðó áóëî
çàâäàíî çíà÷íèõ çáèòêiâ: áóëè ïîãðàáîâàíi àðõiâè
ìóçåþ, âèâåçåíi öiííi ôðåñêè XII ñò. ç Ìèõàéëiâ-
ñüêîãî Çîëîòîâåðõîãî ìîíàñòèðÿ, ùî çáåðiãàëèñÿ
ó õðàìi. ¯õ ïîâåðíóëè äî ìóçåþ ëèøå ïiñëÿ âiéíè.

Ìiñòî Õåðñîíåñ çàñíîâàíå äàâíüîãðåöü-
êèìè êîëîíiñòàìè ïîíàä 2500 ðîêiâ òîìó íà
ïiâäåííîìó çàõîäi Êðèìó. Íèíi éîãî ðó¿íè —
îäíà ç íàéâèçíà÷íiøèõ ïàì’ÿòîê Ñåâàñòî-
ïîëÿ, à éîãî iñòîðiÿ º ÷àñòèíîþ iñòîði¿ Äàâ-
íüî¿ Ãðåöi¿, Äàâíüîãî Ðèìó òà Âiçàíòi¿.

Ìiñòî áóëî îãîðîäæåíå ìîãóòíiìè îáî-
ðîííèìè ñòiíàìè i ðîçïëàíîâàíå çà ñõå-
ìîþ, ïîøèðåíîþ òîäi â ãðåöüêîìó òà ðèì-
ñüêîìó ñâiòi. Äî íàøèõ äíiâ çáåðåãëîñÿ áà-
ãàòî äàâíiõ ñïîðóä. Ñåðåä íèõ åëëiíiñòè÷-

íèé òåàòð, ðèìñüêà öèòàäåëü, ñå-
ðåäíüîâi÷íi õðèñòèÿíñüêi õðàìè,
æèòëîâi êâàðòàëè, âóëèöi, ãîí÷àðíi
ìàéñòåðíi, îáëàäíàííÿ äëÿ çàñî-
ëþâàííÿ ðèáè, êîëîäÿçi òîùî.

Òåðèòîðiÿ Õåðñîíåñó äîñëiäæó-
ºòüñÿ àðõåîëîãàìè óæå 170 ðîêiâ.
Çà öåé ÷àñ âiäêðèòî áiëüøå òðåòèíè
ìiñòà. Ñåðåä àðõåîëîãi÷íèõ çíàõi-
äîê — óíiêàëüíi ïðåäìåòè: ôðåñêè,
ìîçà¿êè, øèôåðíi iêîíè õðèñòèÿí-
ñüêèõ õðàìiâ, íàïèñè-ïðèñâÿòè,
÷èñëåííi ïîáóòîâi ïðåäìåòè. Çàãà-

ëîì ìóçåéíi çiáðàííÿ çàïîâiäíèêà íàðàõî-
âóþòü ïîíàä 200 òèñ. åêñïîíàòiâ.

Êîìïëåêñ ïàì’ÿòîê, ùî âõîäèòü äî ñêëà-
äó çàïîâiäíèêà «Õåðñîíåñ Òàâðiéñüêèé»,
ìàº ìiæíàðîäíå çíà÷åííÿ. Ñþäè âõîäÿòü
ï’ÿòü àðõåîëîãi÷íèõ êîìïëåêñiâ: ãîðîäèùå
Õåðñîíåñà Òàâðiéñüêîãî, íåêðîïîëü Õåð-
ñîíåñà â Êàðàíòèííié, ôîðòåöÿ ×åìáàëî,
ôîðòåöÿ Êàëàìiòà, àíòè÷íi çåìåëüíi íàäiëè
òà ñàäèáè, òà 11 ïàì’ÿòîê àðõiòåêòóðè íà
òåðèòîði¿ ãîðîäèùà òà ôîðòåöi Êàëàìiòà.

Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà — öå ïðàâîñ-
ëàâíèé ìîíàñòèð, çàñíîâàíèé 1051 ðîêó
ìîíàõàìè Àíòîíiºì i Ôåîäîñiºì ó ïå÷åðàõ
ïîáëèçó Êèºâà. Ó XII ñòîëiòòi ìîíàñòèð îò-
ðèìàâ ñòàòóñ ëàâðè — ãîëîâíîãî âåëèêîãî
ìîíàñòèðÿ.

Ñâîãî ÷àñó Êèºâî-Ïå÷åðñüêà
ëàâðà çiãðàëà âàæëèâó ðîëü ó ðîç-
âèòêó äàâíüîðóñüêî¿ êóëüòóðè, áóëà
öåíòðîì ëiòîïèñàííÿ. Ùå ç XI ñòî-
ëiòòÿ âîíà âåëà øèðîêå áóäiâíèöòâî
— ñàìå íà ¿¿ êîøòè çáóäîâàíi Óñ-
ïåíñüêèé ñîáîð òà Òðî¿öüêà íàä-
âðàòíà öåðêâà. Íàïðèêiíöi XII ñòî-
ëiòòÿ íàâêîëî Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿
ëàâðè áóëî çâåäåíî îáîðîííi ñòiíè
(ó 1240 ðîöi ¿õ çðóéíóâàëè îðäè Áà-
òèÿ). Ó 1731-1744 ðîêàõ ñïîðóäæå-
íî âåëèêó ëàâðñüêó äçâiíèöþ, âè-
ñîòà ÿêî¿ — 96,52 ìåòðà.

Ó ìóçåÿõ i ôîíäàõ, ðîçòàøîâàíèõ
íà òåðèòîði¿ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè,
ìîæíà ïîáà÷èòè ðóêîïèñè ñòàðîäðóêîâà-
íèõ êíèã, êîëåêöiþ òêàíèí i âèøèâîê. Îñîá-
ëèâèé iíòåðåñ âèêëèêàº êîëåêöiÿ ç äîðîãî-
öiííèõ ìåòàëiâ, ñòàðîäàâíi ãðàâþðè i òâîðè
ñó÷àñíèõ õóäîæíèêiâ.

Õîòèí — îäíå ç íàéäàâíiøèõ ìiñò Óêðà¿íè. Íå-
ùîäàâíî âií âiäñâÿòêóâàâ ñâîº 1000-ði÷÷ÿ. Íà

ïî÷àòêó XI ñò. êè¿âñüêèé êíÿçü Âîëîäèìèð Âå-
ëèêèé ñòâîðèâ ñèñòåìó ïðèêîðäîííèõ ôîð-
òåöü íà çàõîäi é ïiâäíi ñâîº¿ äåðæàâè, ó òîìó
÷èñëi Õîòèí.

Ñïî÷àòêó öå áóëà íåâåëèêà äåðåâ’ÿíà ôîð-
òåöÿ, ÿêà çàõèùàëà ñëîâ’ÿí âiä ÷èñëåííèõ çà-
âîéîâíèêiâ. Ïîðÿä ç íåþ i îäíî÷àñíî ç íåþ iñ-
íóâàëî íåóêðiïëåíå ñåëèùå: íà éîãî òåðèòîði¿
àðõåîëîãè âèÿâèëè çàëèøêè íàïiâçåìëÿíêî-
âèõ æèòåë ç ïå÷àìè-êàì’ÿíêàìè, ÿêi äàòóþòü-
ñÿ IX-X ñò., à íà ãëèáèíi 1,2-1,4 ì áóëî âèÿâ-
ëåíî êóëüòóðíèé øàð VII-VIII ñò.

Ó Õîòèíñüêié ôîðòåöi ïðîâîäèëèñÿ çéîìêè
áàãàòüîõ ïîïóëÿðíèõ õóäîæíiõ ôiëüìiâ: «Ãà-
äþêà», «Çàõàð Áåðêóò», «Áàëàäà ïðî äîáëåñ-

íîãî ëèöàðÿ Àéâåíãî», «Òðè ìóøêåòåðè», «×îðíà
ñòðiëà», «Ñòàðà ôîðòåöÿ», «Ñòðiëè Ðîáií Ãóäà».

Óìàíñüêèé ïàðê «Ñîôi¿âêà» —
øåäåâð i çðàçîê ñâiòîâîãî ñàäîâî-
ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà êiíöÿ XVIII —
ïî÷àòêó XIX ñò. Ïàðê ðîçêèíóâñÿ íà
ïëîùi 154,7 ãåêòàðà íà óçái÷÷i ñòà-
ðîâèííîãî ìiñòà Óìàíü ×åðêàñüêî¿
îáëàñòi.

Çàñíîâàíèé ïàðê ó 1796 ðîöi áà-
ãàòèì ïîëüñüêèì ìàãíàòîì Ñòàíiñ-
ëàâîì Ïîòîöüêèì íà ÷åñòü ñâîº¿
äðóæèíè êðàñóíi-ãðå÷àíêè Ñîôi¿ i
áóâ ïîäàðîâàíèé ¿é â äåíü ¿¿ ÿíãîëà,
ó òðàâíi 1802 ðîêó.

Iäåÿ ñòâîðåííÿ ïàðêó â ðîìàíòè÷íîìó ñòè-
ëi ç âèêîðèñòàííÿì ðèìñüêî¿ i ãðåöüêî¿ ìiôî-
ëîãi¿ íàëåæàëà ñàìié Ñîôi¿. Äèâîâèæíi ïåé-
çàæi, åêçîòè÷íi ðîñëèíè, àíòè÷íi ñêóëüïòóðè,
âîäîéìè, êàñêàäè, ôîíòàíè, êàìiííi ãðîòè —
âñå öå ìîæíà ïîáà÷èòè, âiäâiäàâøè ïàðê. Öåé

øåäåâð âðàæàº âiäâiäóâà÷iâ ñâîºþ êðàñîþ
âæå ïðîòÿãîì 200 ðîêiâ. Éîãî àëåÿìè êðîêó-
âàëè Îëåêñàíäð Ïóøêií i Òàðàñ Øåâ÷åíêî,
Iâàí Êîòëÿðåâñüêèé i Ñåðãié Âîëêîíñüêèé,
Ïàâëî Ïåñòåëü i Ìèõàéëî Áåñòóæåâ-Ðþìií,
Âîëîäèìèð Ñîñþðà i Ìàêñèì Ðèëüñüêèé.

Çãiäíî ç ëiòîïèñàìè, áóäiâíèöòâî êàì’ÿíî¿
ôîðòåöi ðîçïî÷àëè ëèòîâñüêi êíÿçi Êîðÿòî-
âè÷i, ÿêi ïðàâèëè êíÿçiâñòâîì ó 60-90-õ ðð.
XIV cò. Òà äóõ ñåðåäíüîâi÷÷ÿ ïàíóº ó Êàì’ÿ-
íöi-Ïîäiëüñüêîìó é äîñi.

Ñòàðå ìiñòî ôóíêöiîíóº ÿê óíiêàëüíèé
ìiñòîáóäiâíèé êîìïëåêñ ïëîùåþ 121 ãà.
Éîãî àðõiòåêòóðà çáåðåãëà çðàçêè êóëüòóð
ðiçíèõ íàðîäiâ — óêðà¿íöiâ, ïîëÿêiâ, âiðìåí,
òóðêiâ i ðîñiÿí, òà ðåëiãié — ïðàâîñëàâíî¿,
êàòîëèöüêî¿, ióäåéñüêî¿, ìóñóëüìàíñüêî¿.

Òóò ìîæíà ïîáà÷èòè òóðåöüêèé ìiíàðåò òà
òóðåöüêèé i âiðìåíñüêèé áàñòiîíè, çáóäîâà-
íi ó XVII ñò., ïîìèëóâàòèñÿ Ìèêîëà¿âñüêîþ
(XIV ñò.) òà äåðåâ’ÿíîþ Õðåñòîâîçäâèæåí-
ñüêîþ (XVIII ñò.) öåðêâàìè, âiäâiäàòè ìî-
íàñòèðñüêi êîìïëåêñè XV-XVIII ñò., çáóäî-
âàíi îðäåíàìè äîìiíiêàíöiâ òà ôðàíöèñ-
êàíöiâ.

Óíiêàëüíîþ iíæåíåðíîþ ñïîðóäîþ çàïî-
âiäíèêà º Çàìêîâèé ìiñò, ÿêèé ç’ºäíóº ìiñòî
òà Çàìêîâèé êîìïëåêñ. Òà âiçèòíîþ êàð-

òêîþ Êàì’ÿíöÿ-Ïîäiëüñüêîãî, éîãî ñèìâî-
ëîì º, áåçóìîâíî, Ñòàðà ôîðòåöÿ, çàñíî-
âàíà ùå ó äàëåêîìó XII ñòîëiòòi. Äî ¿¿ ñêëà-
äó âõîäÿòü îäèíàäöÿòü áàøò, i êîæíà ìàº
ñâîþ íàçâó i ñâîþ iñòîðiþ. Òàê, íàïðèêëàä,
íàéâèùà íàçèâàºòüñÿ Ïàïñüêîþ, òîìó ùî
áóëà çáóäîâàíà íà êîøòè, âèäiëåíi Ïàïîþ
Ðèìñüêèì Þëiºì II. Ó ×îðíié áàøòi º êðèíè-
öÿ, âèäîâáàíà â ñêåëi. Äîñi â ¿¿ ñòiíàõ çáå-
ðåãëîñÿ âåëè÷åçíå äåðåâ’ÿíå êîëåñî ç
ïðèñòðîºì äëÿ ïiäíÿòòÿ âîäè íà ïîâåðõíþ.

1. Нацiональний iсторико-архiтектурний заповiдник «Кам’янець»

3. Державний iсторико-архiтектурний 
заповiдник «Хотинська фортеця»

2. Києво-Печерська лавра

4. Нацiональний дендрологiчний 
парк «Софiївка»

7. Нацiональний заповiдник-острiв «Хортиця»

6. Херсонес Таврiйський

Вiдповiдальна за випуск Зоя РOМAН, «Урядовий кур’єр»
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6. Херсонес Таврiйський

7. Нацiональний заповiдник-острiв «Хортиця»

Перлини Батькiвщини
РЕЙТИНГ. 7 мiсць, якi повинен побачити кожен українець




