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Одним з найбільш перспективних туристично-рекре-
аційних центрів в Одеському регіоні є південно-західне 
узбережжя Чорного моря. У приморській смузі Одещини 
розташована розвинута мережа курортних закладів (са-
наторії, санаторії-профілакторії, будинки, пансіонати та 
бази відпочинку).

Для визначення подальшого розвитку Одеського ре-
гіону необхідно було обґрунтовано виділити території, 
найбільш перспективні для курортно-оздоровчого та рек-
реаційного освоєння з урахуванням раціонального вико-
ристання природних лікувальних ресурсів та потенціалу 
курортно-рекреаційної інфраструктури Одеського регіону.

Відповідно до сучасного стану організації курор-
тно-рекреаційної діяльності в приморській смузі Одесь-
кої області можна виділити:

Території з розвинутою курортно-рекреаційною ін-
фраструктурою

Території, перспективні для розвитку санаторно-ку-
рортної та рекреаційно-оздоровчої діяльності [1].

Курорт «Куяльник»
Територія курорту знаходиться у південній частині 

Куяльницького лиману. Санаторно-курортний заклад ДП 
«Клінічний санаторій ім. Пирогова» використовує мі-
неральні води (МВ) двох типів, лікувальні грязі та ропу 
Куяльницького лиману. На курорті діє бальнео-фізіо-
терапевтична лікарня, бювет МВ, лікувальний басейн. 
Виробляються лікувальні та косметичні засоби на ос-
нові лікувальних грязей. Куяльницький лиман – водний 
об’єкт загальнодержавного значення, віднесений до кате-
горії лікувальних [2].

Ропа. За класифікацією, що використовується в 
бальнеологічній практиці, ропа Куяльницького лиману 

характеризується як йодо-бромний борний хлоридний 
магнієво-натрієвий розсіл.

Відповідно до виконаних ДУ «Український науко-
во-дослідний інститут медичної реабілітації та курорто-
логії МОЗ України» медико-біологічних досліджень щодо 
ропи південної частини Куяльницького лиману надано 
Медичний (бальнеологічний) висновок (від 10.12.2008 р. 
№ 225), розроблено Довідку про кондиції. Протоколом 
Державної комісії України по запасах корисних копалин 
(ДКЗ) (від 22.01.2009 р. № 1695) затверджено балансові 
експлуатаційні запаси поверхневої ропи Куяльницького 
лиману, придатної для лікувального застосування, у кіль-
кості 207,0 m3/d за категорією В [3].

Мінеральні води. На Куяльницькому родовищі міне-
ральних вод добувають слабкосолонуваті на смак, без-
барвні, прозорі, без запаху, маломінералізовані лікуваль-
ні хлоридні натрієві води. Температура води на виході з 
гирла свердловини 14 °С, слаболужна – рН 7,4-7,9 од. рН, 
основний газовий склад – вуглекисло-азотний, мінералі-
зація – 3,4-3,8 g/l.

З 1960 р. проводиться промислове фасування води під 
назвою мінеральна природна лікувально-столова вода 
«Куяльник» [4].

Лікувальні грязі (пелоїди). За сучасною генетичною 
класифікацією пелоїди Куяльницького лиману відно-
сяться до високомінералізованих середньосульфідних 
мулових сульфідних грязей (пелоїдів). В пелоїдах Куяль-
ницького лиману виявлено біологічно активні органічні 
речовини: вільний і зв’язаний бітуми, гумінові речовини, 
у т.ч. гіматомеланові кислоти, вуглеводи. Мікробіота пе-
лоїдів Куяльницького лиману займає значне місце при 
оцінці їх безпечності та якості.
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Відповідно до виконаних медико-біологічних дослід-
жень щодо пелоїдів південної частини Куяльницького ли-
ману надано Медичний (бальнеологічний) висновок (від 
10.12.2008 р. № 224), розроблено Довідку про кондиції. 
Протоколом ДКЗ (від 22.01.2009 р. № 1695) затверджено 
балансові запаси лікувальних грязей загальнодержавного 
значення ділянок 1 та 2 Куяльницького лиману у кіль-
кості 191 тис. m3 за категорією В.

У 2009 р. ДКЗ було проведено експертизу щодо визна-
чення загальних капіталовкладень на 1 m3 видобутку му-
лових лікувальних грязей та поверхневої ропи та встанов-
лено основні техніко-економічні показники експлуатації 
Куяльницького родовища лікувальних грязей і ропи, що 
представлено в табл. 1.

Вартість товарної продукції річного випуску видобут-
ку мулових лікувальних грязей складає 760,6 тис. грн., а 
витрати – 660,8 тис. грн., відповідно прибуток становить 
99,8 тис. грн. При цьому щорічний рентний платіж за му-
лові лікувальні грязі становить понад 38,0 тис. грн.

Вартість товарної продукції річного випуску, виготов-
леної з поверхневої ропи, складає 131,6 тис. грн., загаль-
ні витрати на її виробництво – 116,8 тис. грн., прибуток 
– 14,8 тис. грн. Щорічний рентний платіж за поверхневу 
ропу як за природний ресурс становить 6,58 тис. грн.

Саме з цього можна побачити, що рентні платежі за 
використання лікувальних грязей та ропи становлять 
незначні суми і не можуть бути джерелом фінансуван-
ня охорони та екологічно-ефективного використання 
мінеральних ресурсів на обласному рівні. Підвищення 
рентних платежів за мінеральні ресурси Куяльницько-
го лиману призведе до збільшення вартості путівок ДП 
«Клінічний санаторій ім. Пирогова», що може негативно 
вплинути на їх попит. Тому основним джерелом розвитку 
діяльності даного санаторію та будівництва інших рекре-
аційних об’єктів у басейні Куяльницького лиману мають 
стати державні та приватні інвестиції.

Якщо прийняти, що середня вартість 1 kg солі або 
лікувальних грязей з Куяльницького лиману становить 10 
грн., то вартість всіх запасів лікувальних грязей та солі 
лиману становитиме 37 мільярдів доларів США!!!

Санаторно-курортна інфраструктура. Курорт Ку-
яльник – найстаріший грязьовий курорт України (1833 
рік). За період до другої світової війни в прибережній 
смузі Куяльницького лиману розташовувались біля 10 
санаторно-курортних установ приблизно на 2000 місць, 
у тому числі 650 цілорічних. На березі Куяльницького 
лиману цілорічно функціонує ДП «Клінічний санаторій 
ім. Пирогова» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», де є всі не-
обхідні умови для повноцінного відпочинку і лікування. 
Щорічно тут отримують лікування понад 10 тисяч осіб. 
Штат санаторію укомплектований висококваліфіковани-
ми кадрами, санаторій має потужну лікувальну базу.

Санаторій розташований в парку розміром майже  
6 ha, серед зелених насаджень – акація, береза, тополя, со-
сна, туя, є прісноводне озеро. Між цим озером і лиманом 
розміщена зона фізкультурно-оздоровчих майданчиків, 
загальною площею 1500 m2 в 13 km від центру міста.

Основна спеціалізація санаторію – захворювання 
опорно-рухового апарату, захворювання нервової систе-

ми, лікування жіночого безпліддя, лікування псоріазу, 
захворювання кровоносних судин і багато інших захво-
рювань. Розглянемо окремі (економіко-екологічні) показ-
ники господарської діяльності даного закладу.

Аналіз економічних показників діяльності ДП 
«Клінічний санаторій ім. Пирогова», проведений в період 
2013-2017 рр., показав [5], що кількість осіб, яким було 
надано лікувально-оздоровчі послуги, має нестабільні 
тенденції та коливається по роках. Свого піку кількість 
рекреантів досягла у 2014 р. і склала 142,0 % від поперед-
нього періоду, що було пов’язано із відносно стабільним 
періодом соціально-економічного розвитку в державі та 
зміцненням національної валюти. Пізніше у 2015 р. від-
бувся різкий спад кількості відвідувачів лікувально-оз-
доровчого закладу, які одержували рекреаційні послуги і 
їх величина склала лише 27,90 % від рівня попереднього 
року. Позитивна динаміка, яка спостерігається впродовж 
наступних 2016 та 2017 років не набула рівня 2014 р. В 
табл. 2 показники осіб, що відвідали санаторій, доходи та 
витрати підприємства розраховано відносно найкращого 
за усіма показниками 2014 р.

До інфраструктури санаторію входить поліклініка, 
водогрязелікарня, бювет з мінеральною водою, басейн з 
ропою, будинок культури, житлові корпуси, пляж.

Курорт «Сергіївка»
Ще у 1958 р. Сергіївка отримала нормативно-правове 

закріплення статусу «курорт» при першому затверджен-
ні зон санітарної охорони і схем округів, а у 1996 р. По-
становою КМУ (яка втратила чинність у лютому 2017 р.) 
було підтверджено статус курорту.

Курорт Сергіївка, що розташований на узбережжі 
Будацького лиману, є найбільшим приморським клі-
мато-бальнеогрязьовим курортом, який входить в зону 
Одеських курортів [6]. Будацький лиман відділений від 
Чорного моря вузькою піщаною косою, яка до того ж є 
прекрасним пляжем з гарним піском, в 21 km від м. Біл-
город-Дністровський і в 86 km на північний захід від м. 
Одеса. З курорту на морську піщану косу, через лиман, 
збудовано бетонний автомобільний міст довжиною 1 km.

На території курорту працюють 6 санаторіїв і більше 
30 пансіонатів, баз відпочинку, дитячих оздоровчих ком-
плексів та таборів. У літній сезон курорт Сергіївка прий-
має до 10 тисяч туристів і відпочиваючих одночасно.

Площа території, яку займає курорт Сергіївка, скла-
дає 632,8 ha, з яких 122 ha зайняті лісопарковою зоною та 
прилеглою акваторією лиману з піщаною косою, площею 
42 ha. Ширина лиману в районі курорту складає 1300-
2700 m. Морський пляж розташовано на піщаній косі ши-
риною 130-150 m.

Слід зазначити, що курорт Сергіївка проектувався і ак-
тивно будувався в 70-х – 80-х роках минулого сторіччя, 
як основний оздоровчий курорт Молдавської республіки. 
Розробкою генерального плану, благоустроєм і озеленен-
ням займалися провідні організації та інститути респу-
бліки. Завдяки цьому, курорт і зараз, після запустіння 90-х 
– 2000-х років, зберіг величезний потенціал розвитку.

Природні лікувальні фактори узбережжя Будацького 
лиману завоювали велике визнання. Сонце, море, ліку-
вальні мінеральні води, ропа та лікувальні грязі, інфра-
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Таблиця 1
Техніко-економічні показники експлуатації Куяльницького родовища мулових лікувальних грязей і ропи

№ 
п/п Найменування показників Одиниця виміру Показники

Мулові грязі (пелоїди)

1 Підготовлені до промислового освоєння експлуатаційні запаси мулових 
лікувальних грязей тис. m3 192,5

Річна продуктивність підприємств
2 - з видобування експлуатаційних запасів; тис. m3 1600
3 - з використання експлуатаційних запасів (виробництва товарної продукції); тис. m3 1296,0
4 - технологічні втрати (19 %) тис. m3 304,0
5 Розрахунковий термін експлуатації родовища роки 50
6 Загальні капіталовкладення тис. грн. 50,0
7 Виробничі фонди (основні+обігові) тис. грн. 631,1
8 Собівартість одиниці товарної продукції грн. 524,0
9 Собівартість товарної продукції річного випуску тис. грн. 679,1
10 Ціна одиниці товарної продукції грн. 586,9
11 Вартість товарної продукції річного випуску тис. грн. 760,6
12 Амортизація тис. грн. 37,6
13 Витрати всього тис. грн. 660,8
14 Прибуток річний тис. грн. 99,8
15 Чистий прибуток річний тис. грн. 74,9
16 Рівень рентабельності до собівартості відсотки 11,03
17 Рівень рентабельності до виробничих фондів відсотки 11,87
18 Строк окупності капіталовкладень роки 0,67

Поверхнева ропа

1 Підготовлені до промислового освоєння експлуатаційні запаси ропи m3/d 
(тис. м3/рік) 207 (41,4)

Річна продуктивність підприємств
2 - з видобування експлуатаційних запасів; тис. m3 41,4
3 - з використання експлуатаційних запасів (виробництва товарної продукції); тис. m3 37,6
4 - технологічні втрати (19 %) тис. m3 3,77
5 Розрахунковий термін експлуатації родовища роки 25
6 Загальні капіталовкладення тис. грн. 40,0
7 Виробничі фонди (основні+обігові) тис. грн. 67,3
8 Собівартість одиниці товарної продукції грн. 3,04
9 Собівартість товарної продукції річного випуску тис. грн. 114,4
10 Ціна одиниці товарної продукції грн. 3,50
11 Вартість товарної продукції річного випуску тис. грн. 131,6
12 Амортизація тис. грн. 6,0
13 Витрати всього тис. грн. 116,8
14 Прибуток річний тис. грн. 14,8
15 Чистий прибуток річний тис. грн. 11,1
16 Рівень рентабельності до собівартості відсотки 9,7
17 Рівень рентабельності до виробничих фондів відсотки 16,5
18 Строк окупності капіталовкладень роки 3,6

структура курортних закладів і комплексів, планувальні 
рішення та функціональна інфраструктура – все це ста-
вить Сергіївку в ряд найбільш перспективних для розвит-
ку клімато-бальнеогрязьових курортів України.

Клімат – один з основних лікувальних факторів ку-
рорту Сергіївка, обумовлений Чорним морем, лісопарко-
вою зоною та степовими просторами, що підступають до 
курорту з півночі. Поєднання сухого теплого степового 
повітря з морським є унікальним лікувальним фактором. 
Літо тепле, вологість знаходиться в зоні комфорту. Клімат 
помірно-континентальний з жарким літом, м’якою ма-
лосніжною нестійкою зимою. Гідротермічний коефіцієнт 
– 0,5, сума активних температур 3400 °С. Тривалість со-

нячного випромінювання приблизно 2200-2400 годин на 
рік. Суха, тепла погода з температурою повітря 15-20 °С 
спостерігається 300 днів в році. Тривалість літнього періо-
ду – 140 днів (з початку травня до першої декади вересня). 
Середня температура липня + 22 °С. Річний абсолютний 
максимум температури повітря + 37 °С.

Із загальної річної кількості опадів 1/3 випадає в лип-
ні-серпні. На початку літа і осені можливі посухи. Від-
носна вологість, в середньому, становить 55 %, а в по-
сушливі роки – 14 %. Самий жаркий місяць – липень – з 
абсолютною максимальною температурою понад 30 °С. 
Межа переходу температури через «нуль» спостерігаєть-
ся наприкінці листопада – на початку грудня. Серед-
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ньорічна кількість опадів – 350-400 mm. Впродовж року 
переважають вітри північно-західного і півночі-східного 
напрямку, з середньою швидкістю 4-5 m/s, в літній період 
збільшується повторюваність південних вітрів. Темпера-
тура прибережних морських вод впродовж чотирьох мі-
сяців перевищує 18 °С.

Ропа – важливий лікувальний фактор, яка з давніх-да-
вен використовувалася в лікувальних цілях. Площа Бу-
дацького лиману становить – 30,0 km2, довжина – 15 km, 
а найбільша ширина – 2 km. Найбільша глибина лима-
ну фіксується в південно-західній і середній частинах і 
відповідно становить 1,5-1,8 m. Коливання рівневого ре-
жиму фіксується в межах 0,5-0,7 m. Мінералізація знахо-
диться в межах 8,7-32,0 g/l. Ропа лиману є хлоридно-на-
трієво-магнієвою і використовується для приготування 
різних мінеральних ванн.

Грязі лікувальні мулові. Донні відклади Будацько-
го лиману представлено муловими грязями двох різ-
новидів – мулом чорним та підстилаючим його мулом 
темно-сірим. Загальна потужність покладів Будацького 
лиману становить від 0,1 до 0,7 m. За фізико-хімічними 
показниками мулові пелоїди Будацького лиману відно-
сяться до середньомінералізованих, слабко- та середньо-
сульфідних лікувальних грязей.

У лікувальних та оздоровчих цілях пелоїди викори-
стовуються в комплексі з лиманною ропою, яка в різних 
частинах лиману має дещо відмінний хімічний склад. 
Мулові грязі і ропа лиману – постійно сполучені і взає-
модіючі субстанції, які спільно створюють лікувальний 
ефект за рахунок впливу теплових і хімічних факторів на 
організм людини.

Пелоїди і ропа Будацького лиману смт. Сергіївка 
Одеської області мають медичний (бальнеологічний) 
висновки ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та 

курортології МОЗ України» на використання в санатор-
но-курортних установах. За результатами медико-біоло-
гічної оцінки якості та цінності пелоїдів встановлено, що 
вони можуть використовуватися з лікувальною метою 
при зовнішньому застосуванні за такими основними ме-
дичними показаннями: захворювання опорно-рухового 
апарату, гінекологічні захворювання, органів дихання та 
захворювання органів травлення (медичний (бальнеоло-
гічний) висновок від 12.11.2014 р. № 453).

Джерела мінеральних природних вод. Мінераль-
ні води курорту «Сергіївка» також досліджувались в ДУ 
«УкрНДІ МР та К МОЗ України» у 1978-1979 роках. На 
основі проведених досліджень підземних вод свердловин  
№ 2М, 3М водоносного горизонту олігоценових відкладень 
та свердловини   № 5М водоносного горизонту у відкладах 
нижнього сармату вперше було проведено бальнеологіч-
ну оцінку. Мінеральні води свр. № 5М за результатами 
досліджень – маломінералізовані (загальна мінераліза-
ція складає 3,7-4,0 g/l) хлоридні натрієві без специфіч-
них компонентів та властивостей. Мінеральні води свр. 
№ 2М та 3М за результатами досліджень – високоміне-
ралізовані (загальна мінералізація складає 22,9-28,0 g/l) 
з підвищеним вмістом брому у водах палеогену (Br – 48-
62 mg/l) слабкотермальні хлоридні натрієві. Води трьох 
свердловин перспективні для практичного використання.

Мінеральні води Сергіївського родовища перспектив-
ні для лікування виразкової хвороби, гастритів, хроніч-
них захворювань печінки, жовчного міхура, порушень 
обміну речовин.

Пляжна зона курорту. Ключовим питанням подаль-
шого розвитку курорту є збереження пляжної зони на 
піщаному узбережжі Будацької коси та природно-ліку-
вального потенціалу Будацького лиману. Територія пі-
щаного бару Будацької коси (загальна площа 45,3149 ha) 

Таблиця 2
Динаміка надання лікувальних послуг та доходів ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова» за період 2013-2017рр.

Показники

2013 р.
Кількість

осіб / темпи
росту до 

попереднього 
року, %%

2014 р.
Кількість

осіб / темпи 
росту до 

попереднього 
року, %%

2015 р.
Кількість

осіб / темпи
росту до 

попереднього 
року, %%

2016 р.
Кількість

осіб / темпи 
росту до 

попереднього 
року, %%

2017 р.
Кількість

 осіб / темпи 
росту до 

попереднього 
року, %%

Обслуговано осіб 9454,00/
100,00

12413,00/
131,00

3464,00/
27,90

5818,00/
168,00

7538,00/
129,56

Отримано доходів від 
санаторно-курортних послуг, 
тис.грн.

40040,00
100,00

56870,90
142,00

29786,40
52,40

43307,90
145,39

55301,30
127,70

Фактична собівартість 
ліжко-днів за рік, тис.грн.

39081,90
100,00

56060,20
143,44

29274,60
52,22

42870,60
146,44

54099,60
126,19

Чистий прибуток,
тис. грн..

752,60
100,00

810,70
107,72

273,70
33,76

385,60
140,88

840,70
218,02

Питома вага собівартості в 
отриманому доході, %% 97,60 98,57 98,28 98,99 97,83

Рентабельність (по затратам) 
надання послуг, %% 1,93 1,45 0,93 0, 90 1,55
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та частина акваторії лиману у межах селища Сергіївка 
(загальною площею 840,2681 ha) є землями державного 
водного фонду.

Будацька коса визнана кращим «пляжем» Білго-
род-Дністровського району. Її довжина дорівнює 18 km, 
а ширина всього від 60 до 200 m. Вона утворена дрібно-
зернистим піском червоного кольору, тому відпочинок в 
такому місці фахівці порівнюють з рекреацією на знаме-
нитому іспанському курорті Коста-дель-Соль.

Берег від лиману заріс травою і очеретом, від моря 
– суцільний пляж. Коса має вкраплення забудови і тури-
стичної інфраструктури біля смт. Затока та смт. Сергіїв-
ка, а від смт. Сергіївка і до с. Курортного взагалі немає 
ніяких ознак цивілізації, тільки найчистіший пісок, прак-
тично повна відсутність відпочиваючих. Це відмінне міс-
це для відпочинку з дітьми.

Курортна інфраструктура. На території курорту 
«Сергіївка» розташовано:

– 6 санаторіїв для дорослих (санаторій ім. Сергія Лазо, 
«Золота Нива», «Орізонт», «Вікторія», «Патрія», «Сене-
татя»); 

– 1 дитячий санаторій («Сергіївка»);
– 5 дитячих оздоровчих таборів;
– 6 пансіонатів («Чародійка», «Чайка», «Сонячний Бе-

рег», «Парус», «Сонячна долина», «Патрія»);
– 1 дитячий пансіонат («Орлятко»);
– 1 оздоровчий комплекс;
– 2 бази відпочинку; 
– 1 котедж; 
– 1 кемпінг та 2 готелі.
Наявність лікувально-профілактичних установ, що 

забезпечують медичне обслуговування хворих. На тери-
торії смт. Сергіївка працює амбулаторія, що розрахована 
на 30 відвідувань у зміну. Кабінети амбулаторії: педіа-
тричний, терапевтичний, процедурний, стоматологічний, 
аптечний кіоск. Курортної поліклініки немає. Лікарня у 
м. Білгород-Дністровський. 

Наявність оздоровчих установ, спортивних споруд 
і майданчиків. Забезпеченість курорту спортзалами за-
гального користування на 92 %, басейнами – 0 %. Сучас-
ні спортивні майданчики розташовані на території дитя-
чих оздоровчих таборів «Сонячний берег», «Greenpark», 
«Чайка», «Athletic Camp». На території селища працює 
яхт-клуб та клуб вітрильного спорту для дітей і підлітків. 
Але, залишається потреба у створенні спортивного парку 
загальнокурортного користування.

Кліматичні, грязьові і бальнеологічні чинники Сер-
гіївки дозволяють проводити лікування захворювань 
периферичної нервової системи, центральної нервової 
системи, органів дихання не туберкульозного походжен-
ня, органів опорно-рухової системи, серцево-судинних 
та гінекологічних захворювань. Спільними для всіх ре-
креаційних закладів курорту є застосування лікувальних 
методів кліматотерапії, таласотерапії, пелоїдотерапії, 
бальнеотерапії, апаратної фізіотерапії, лікувального хар-
чування, психотерапії, масажу, лікувальної фізкультури. 
Розташування Сергіївки в 85 km від Одеси, піврічна три-
валість комфортної температури повітря в курортний се-
зон (середня за 5 місяців – 18,6 °С), води лиману, усі ці 

фактори стимулюють розвиток інфраструктури і підви-
щення привабливості курорту Сергіївка для відпочинку 
і лікування.

Отже, на прикладі курортів «Куяльник» та «Сергіїв-
ка» видно, що Одеський регіон володіє різноманітними 
природними лікувальними ресурсами – мінеральні води, 
пелоїди та ропа лиманів, морське узбережжя, а також при-
родні об’єкти і комплекси із сприятливими для лікуван-
ня кліматичними умовами, придатні для використання з 
метою лікування, медичної реабілітації та профілактики 
захворювань. Володіючи таким потужним рекреаційним 
потенціалом, область має великі перспективи розвитку 
санаторно-курортної сфери. Одним з найбільш перспек-
тивних туристично-рекреаційних центрів в Одеському 
регіоні є південно-західне узбережжя Чорного моря. У 
приморській смузі Одещини розташована розвинута ме-
режа курортних закладів (санаторії, санаторії-профілак-
торії, пансіонати та бази відпочинку). Для визначен-
ня подальшого розвитку Одеського регіону необхідно 
обґрунтовано виділити території, найбільш перспектив-
ні для курортно-оздоровчого та рекреаційного освоєння 
з урахуванням раціонального використання природних 
лікувальних ресурсів та потенціалу курортно-рекреацій-
ної інфраструктури Одеського регіону.
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Современное состояние курортно-рекреационного использования территорий приморской полосы 
Одесской области на примере курортов «Куяльник» и «Сергеевка»
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Резюме. В статье проведён детальный анализ курор-
тно-рекреационного использования прибрежной полосы 
Одесской области. На примере курортов «Куяльник» и 
«Сергеевка» показано, что Одесский регион обладает 
разнообразными природными лечебными ресурсами – ми-
неральными водами, пелоидами и рапой лиманов, мор-
ским побережьем, а также природными объектами и 
комплексами с благоприятными для лечения климатиче-

скими условиями, пригодными для использования с целью 
лечения, медицинской реабилитации и профилактики 
заболеваний. Обладая таким мощным рекреационным 
потенциалом, область имеет большие перспективы раз-
вития санаторно-курортной сферы.

Ключевые слова: курорт, рекреация, побережье, ли-
маны, пелоиды, рапа, минеральные воды, санаторно-ку-
рортное лечение.
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The current state of resort and recreational use of the territories of the coastal strip of Odessa region 
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Summary. The article provides a detailed analysis of 
the resort and recreational use of the coastal strip of Odessa 
region. On the example of the Kuyalnik and Sergeevka 
resorts, it is shown that the Odessa region has a variety of 
natural healing resources – mineral waters, peloids and brine 
estuaries, the sea coast, as well as natural sites and complexes 
with favorable climatic conditions for treatment, suitable for 

use with the purpose of treatment, medical rehabilitation 
and disease prevention. With such a powerful recreational 
potential, the region has great prospects for the development 
of the spa sector.

Key words: resort, recreation, coast, estuaries, peloids, 
brine, mineral waters, spa treatment.


