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Курортно-рекреаційний потенціал Одещини

природно-
ресурсний 
потенціал

Text in 
here

історико-
культурний 
потенціал

вигідне 
географічне 
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досвід у сфері 

рекреації

передумови пріоритетного розвитку туристично-
рекреаційного комплексу, орієнтованого як на
внутрішнього, так і на іноземного споживача

Потенціал 
Одещини
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мінеральні води

кліматичні умови

Ст. 16
Закону України 
«Про курорти»

Природні лікувальні ресурси Одещини



Природні лікувальні ресурси Одещини



Туризм та курорти

Стратегія розвитку туризму             
та курортів до 2026 року 

створення конкурентоспроможного національного 
туристичного продукту шляхом  

комплексної модернізації курортних територій

пріоритетний напрямок
реалізації Стратегії:

природна 
територія курорт



Основними завданнями розвитку курортів в сучасних 
економічних умовах є:

• надання курортам статусу державних та місцевих;
• дотримання принципів сталого розвитку туризму;
• задоволення попиту населення на конкретні види

санаторно-курортних послуг (медичний туризм,
велнес та спа, реабілітація) та поліпшення їх
якості та комфорту;

• збереження і раціональне використання природних
лікувальних ресурсів;

• розвиток інфраструктури;
• забезпечення цілорічної роботи курортів та

санаторно-курортних закладів, створення нових
робочих місць.



Дослідження природних територій курортів для їх
подальшої типізації (державного або місцевого
значення) дозволяють провести корекцію
містобудівної документації, розробити та
затвердити генеральні плани з урахуванням
пріоритетного розвитку даних територій як
курортних.

Статус курортних територій

ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології 
МОЗ України» проводить комплексну оцінку територій і 

моніторинг  природних лікувальних ресурсів для 
присвоєння статусу курортів.   



Методичний підхід до оцінки природної території 
курорту*

Кожна природна курортна територія – це
унікальне ландшафтне, геологічне,
економіко-географічне утворення, що
виступає в якості основної самостійної
структурної одиниці курортно-рекреаційної
галузі країни в цілому.

первинне збирання та оброблення інформації, її систематизація

визначення їх бальнеологічної визначеності, медико-біологічна
оцінка якості та цінності з метою виявлення можливості та
перспектив розвитку рекреації на даній природній території

вибір критеріїв, методів  оцінки  характеру та стану 
природних лікувальних ресурсів 

*розроблено ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України» 
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Куяльник

Курорти державного значення



Курорт Куяльник

ЛВ свердловин №№ 9, 15, 16

Лікувальі грязі (пелоїди) 
Куяльницького лиману

Лікувальні 
грязі (пелоїди)

Ропа

Зовнішнє 
використання

Внутрішнє 
використання

Ропа Куяльницького лиману

ЛВ свердловини № 10

У результаті проведення науково-дослідних
робіт та за сприяння Одеської ОДА, зокрема,
її керівництва, підготовлено та подано до
Верховної Ради України законопроект щодо
оголошення природної території Куяльнику
курортом державного значення



Природні лікувальні ресурси – основа сталого 
розвитку курортно-туристичної сфери 

Медичний та 
лікувально-
оздоровчий 

туризм

Санаторно-курортне 
лікування 

Рання санаторна  
реабілітація

Медико-
психологічна
реабілітація

Природні 
лікувальні 

ресурси Рекреація
Оздоровлення

Велнес
Спа
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www.kurort.gov.ua
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