
Чисте повітря, особливий мікроклімат, гори та джерельні ріки, цілюща вода, насичена

мінералами та оздоровлювальні грязі з солоними озерами – всіма цими природними

багатствами може пишатися наша Україна.

КУРОРТИ УКРАЇНИ



МОРШИН
Курорт Моршин – один із найстаріших бальнеологічних курортів України. Розташований

він у Львівській області за 85 км від Львова. Моршинська вода – одна з найвідоміших в Україні.

Моршин пропонує відпочиваючим комфортабельні санаторії та готелі, що причаїлись в

лісопарковому затишку, розвинуту мережу магазинів, кафе, ресторанів, а найголовніше –

комплексне лікування цілющою водою з трьох джерел, мінерально-хвойними і йодобромними

ваннами та грязями.

Чудодійними властивостями наділяється вода моршинського джерела «Божої Матері»,

подібна до посвяченої йорданської води. В Моршині лікують захворювання органів травлення,

сечовивідних шляхів, обміну речовин, гінекологічні хвороби, нервові розлади.



ТРУСКАВЕЦЬ
Курорт Трускавець – один із найпопулярніших курортів України. Своїми лікувальними

можливостями він не поступається Карловим Варам. Баден-Бадену, Вісбадену та іншим.

Головний скарб Трускавцю – слабомінералізована кальцієво-магнієва вода «Нафтуся».

Специфічного присмаку воді додають речовини нафтового походження – в місцевості здавна

видобувають нафту. Трускавецьке родовище налічує 25 джерел (використовується 14) з 10

різновидами вод різного складу. У місті працюють 2 бювети.

Лікування мінеральними водами можна доповнити озокеритними процедурами. За

допомогою Трускавецьких мінеральних вод лікують порушення обміну речовин, хвороби

нирок, сечовивідних шляхів, печінки, шлунку, жовчного міхуру та інших органів травлення.



Незважаючи на те, що курорт Миргород у порівнянні з курортами Трускавець та Моршин

відносно молодий (йому ще немає й ста років), він користується великою популярністю не

тільки в Україні, а й за кордоном.

Основними лікувальними факторами курорту Миргород є торфова грязь та унікальна

мінеральна вода. На курорті лікують неспецифічні захворювання бронхо-легеневої системи,

щитоподібної залози, захворювання серцево-судинної та нервової системи, органів опори і руху,

сечостатевої системи, проводять реабілітацію після радикальної терапії з приводу онкологічних

захворювань.

МИРГОРОД



Курорт Черче – бальнеогрязевий курорт України. Село Черче розкинулося в лісостеповій зоні,

поблизу річок Струг та Потік. Славу курорту Черче приносять родовища унікальних мінеральних

вод – сірководневих сульфатно-гідрокарбонатних кальцієвих та сульфатно-кальцієвих. Для прийому

внутрішньо використовують сульфатно-кальцієві мінеральні води, а для ванн застосовують

сірководневі сульфатно-гідрокарбонатні кальцієві.

ЧЕРЧЕ



СОЛОТВИНО

Курорт Солотвино розташований у Закарпатській області в селищі з однойменною назвою.

Одним із найбільших солоних озер курорту Солотвино є озеро Кунігунда. Через велику

концентрацію солі його прирівнюють до Мертвого моря.

Солотвинські озера лікують за допомогою ропи та грязі, багатих на корисні

мікроелементи. Ефективне лікування дарами Cолотвинських озер при захворюваннях серцево-

судинної, нервової системи, опорно-рухового апарату та шкіри.



БЕРЕГОВЕ
Курорт Берегове відомий термальними джерелами, де діють свердловини з гарячою

мінеральною водою, які насичені залізом. На двох озерах діють термальні джерела високої

мінералізації, аналоги яких можна зустріти на Камчатці та Сахаліні, в Ісландії та Угорщині.

Басейн з термальною мінеральною водою функціонує на території навчально-спортивної бази

«Закарпаття».

Заповнюється басейн з гейзера глибиною 1080 м кремнієво-азото-вуглекисло-

хлоридно-натрієвими водами високої мінералізації, що сприяє знищенню більшості

хвороботворних мікробів. Вода не фільтрується і тому є каламутна (брудно-коричневого

кольору). Лікарі не рекомендують перебувати у воді більше 2-х годин на добу – це може

призвести до втрати свідомості. Ця вода добре впливає на здоров'я людей зі серцево-

судинними недугами, варикозом, артритом, остеохондрозом, захворюваннями нервової

системи. Допомагає вилікуватися від наслідків травм кісткової тканини, м'язів та сухожиль.

Вода білого кольору, непрозора, солона на смак.



ШАЯН
Курорт Шаян – бальнеологічний курорт України. Розташований він на схилах

Вигорлат-Гутинського (або, як його ще називають, Ужгород-Хустського) хребта, в

маленькому закарпатському селі Шаян.

Через присутність метакремнієвої кислоти в шаянських мінеральних водах

фахівці прирівнюють їх до мінеральних вод відомого курорту Діліжан у Вірменії, хоча за

наявністю в них гідрокарбонатів вони не поступаються «Єсентукам», «Боржомі».

Незмінною основою лікування на курорті лишається цілюща вуглекисла гідрокарбонатно-

натрієво-кремнієва вода «Шаянська». Води характеризуються підвищеними вмістом

кальцію, магнію та заліза. Шаянські води призначаються для лікування хронічних гастритів

та виразкової хвороби шлунку, захворювань жовчного міхура, сечовивідних шляхів,

цукрового діабету тощо.



ПОЛЯНА
Курорт, на якому основою лікування є природна мінеральна вода - славетні

лікувально-столові води «Поляна Квасова» та «Поляна Купель». Води Поляни

характеризуються високою концентрацією мінералів і вуглекислоти та специфічним смаком.

На території курорту працюють 2 санаторії – 130-річна «Поляна» та «Сонячне Закарпаття».

Основна спеціалізація санаторіїїв – лікування органів травлення. Тут без застосування

медикаментів лікують виразкові хвороби, гастрити, ерозії поза фазою загострення.



КВАСИ 
Село Кваси розташоване у Закарпатській області. Назва села походить від слова

«квасна вода», так на Гуцульщині називають мінеральну воду. В селі і справді є мінеральні

джерела, вода з яких належить до типу «Арзні» і «Єсентуки». Першу водолікарню «Буркут»

було збудовано у середині ХІХ ст.

У Квасах розташований санаторій «Гірська тиса», відомий своєю лікувальною базою. Тут

лікують захворювання опорно-рухового апарату і периферичної нервової системи.

Лікувальними засобами є миш'яковисті хлоридно-гідрокарбонатно-натрієві мінеральні ванни

(зовнішнє застосування мінеральної води цього типу). Курорт спеціалізується на лікуванні

захворювань опорно-рухового апарату та нервової системи.


