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NYZHNIOSULSKYI NATIONAL NATURE PARK: NATURAL AND HISTORICAL VALUES 

On the Ukraine's territory, as well as elsewhere, there are not only unique, picturesque places but also energetically powerful ones, whose 
phenomenon is deeply rooted in the past, i.e., their natural diversity interacts with cultural and historical wealth. Among those places is Posullia, where 
a national nature park was created. This park, ways of natural biodiversity protection, and spiritual power of this land are discussed in this article.  
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ЗООГЕННИЙ РЕЛЬЄФ ТЕРИТОРІЇ БАСЕЙНУ РІЧКИ УБОРТЬ 
 

Проаналізовано причини та особливості виникнення найпоширеніших форм зоогенного рельєфу на території ба-
сейну річки Уборть у межах України. Зокрема, досліджено такі зоогенні форми рельєфу, як боброві греблі, хатки, нори 
та канали; хатки та нори ондатр; нори і "бутани" борсуків, лисиць та хом'яків; нори собак; кротовини і кротові лабі-
ринти; земляні та грунтово-опадні мурашники. Охарактеризовано розміри цих форм рельєфу та щільність їх розта-
шування у межах окремих ділянок дослідженого регіону. 
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Вступ. Природні умови території басейну річки 

Уборть є сприятливими для розвитку морфоскульптури 
зоогенного походження. Тут різноманітний тваринний 
світ, значна частина представників якого у процесі своєї 
життєдіяльності утворюють акумулятивні та денудаційні 
головним чином мікро-, нано- та піко-форми рельєфу. 
Дослідження таких форм рельєфу дає можливість оці-
нити роль та масштаби впливу зоогенного чинника у 
рельєфоутворенні даного регіону нашої держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про роль 
зоогенного чинника у рельєфоутворенні в різних районах 
планети можна отримати інформацію з наступних публі-
кацій [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 
Опрацювання зазначених публікацій, а також матеріали 
власних польових досліджень дали змогу досить дета-
льно проаналізувати чинники формування сучасного 
рельєфу в межах території басейну річки Уборть і дослі-
дити представлені тут зоогенні форми рельєфу.   

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є 
вивчення морфологічних і морфометричних особливостей 
та поширення зоогенних форм рельєфу, що найбільш 
часто зустрічаються на території басейну річки Уборть. 

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослі-
дження є територія басейну річки Уборть у межах Укра-
їни, а предметом – особливості наявних у її межах 
форм рельєфу, що виникли в результаті діяльності бо-
брів, кротів та мурах.        

Виклад основного матеріалу. На території басей-
ну річки Уборть зустрічається велика кількість акумуля-
тивних та денудаційних форм рельєфу зоогенного по-
ходження. Зоогенні акумулятивні форми представле-
ні окремими невеликими греблями та хатками бобрів, 
хатками ондатр, мурашниками, кротовинами, "бутана-
ми" борсуків, лисиць, хом'яків, єнотовидних і домашніх 
собак, піко-горбочками, утвореними хробаками та жу-
ками (хрущі, колорадські жуки тощо).  

Серед денудаційних форм рельєфу зоогенного 
походження зустрічаються нори і норні гнізда; підземні 
галереї тварин та комах; стежки для прогону худоби 
та стежки диких тварин; порої (копані, копанки) диких 
свиней тощо. 

Результати польових досліджень показують, що ба-
гато тварин одночасно часто утворюють як акумуляти-
вні, так і денудаційні його форми. Особливо результа-
тивно на ниві рельєфоутворення трудяться тут бобри. 
Поселяються ці тварини на берегах річок з повільною 
течією, на старицях, ставках та озерах, водосховищах, 
водовідвідних каналах і затоплених кар'єрах.  

Бобри уникають широких і швидких річок, а також 
водойм, які промерзають взимку до дна. Живуть вони 
поодинці або сім'ями. Повна сім'я складається з 5-
8 особин. Ділянки території на яких мешкають бобри 
можна називати "сімейними ділянками", адже часто 
вони займається бобровою сім'єю протягом багатьох 
поколінь. На великих водоймах такі "сімейної ділянки" 
можуть тягнутися вздовж берега на відстань від 300 м 
до 3 км. У невеликих же водоймах як правило живе ли-
ше одна сім'я або бобер-самітник.  

Необхідно зазначити, що тільки на території лише 
Олевського лісництва нараховується понад чотири де-
сятки особин бобрів. Для забезпечення свого існування 
вони конструюють хатки або нори і споруджують греблі 
та канали. Загалом, у межах дослідженої території, на-
ми було виявлено 30 бобрових хаток та гребель. Висо-
та виявлених бобрових гребель становить 30-90 см, а 
довжина – від 2 до 50 м.  

Житло собі бобри будують двох типів. Це залежить 
від висоти берегів водойми, де вони мешкають. Так, за 
наявності високих берегів, бобри споруджують собі но-
рні житла. Довжина таких нір може становити кілька 
метрів. Вона залежить від крутизни берега та віддале-
ності від урізу води місця, яке підходить для гніздової 
камери. Перекриття над гніздовою камерою часто бу-
ває досить тонке і бобри змушені його укріплювати ззо-
вні травою, хмизом, корою, гілками тощо. В результаті 
вони можуть сформувати горб діаметром до 4-5-ти ме-
трів і навіть до 7 м. Висота такого горба становить від 1 
до 3-х і навіть більше метрів. У межах дослідженої те-
риторії такі боброві споруди мають висоту 1-2.5 м і діа-
метр від 3 до 5 м.  

Слід відзначити також, що на водоймах з високими 
берегами бобри копають не тільки нори-житла, а й но-
ри-тунелі "безпеки". Такі нори в більшості випадків пря-
мі. Вони ведуть з дна водойми на берег і в окремих ви-
падках їх довжина може перевищувати 12 м. а діаметр 
самої нори в середньому становить – 25 см. Завдяки 
норам-тунелям бобри можуть легко ховатися у випадку 
небезпеки, а в зимовий період, за потреби, використо-
вують їх для виходу на берег за їжею. 

Досить часто на схилах водойм у місцях поселення 
бобрів зустрічаються неглибокі улоговини і ями оваль-
ної та неправильної форми. Найчастіше вони мають 
глибину до 0.5 м, а їх діаметр коливається від 30 см до 
1-1.5 м. Це результат провалювання перекриття над 
норами, гніздовими камерами та норами-тунелями. 
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У водоймах з низькими берегами, коли неможливо 
вирити нори, бобри, використовуючи рослинний та гли-
нистий матеріал, будують хатки куполоподібної форми. 
У межах території дослідження такі акумулятивні зоо-
генні форми рельєфу мають висоту понад 1 м і діаметр 
до 4-х метрів (див. рис. 5). Крім акумулятивних форм 
рельєфу, на водоймах з низькими берегами бобри 
створюють і денудаційні. Від водойми до місця харчу-
вання вони прокопують "рятувальні" канали, по яких у 
випадку небезпеки мають змогу швидко й непомітно 
добратися до своєї основної схованки. Під час польо-
вих досліджень було виявлено 8 таких каналів. 

На берегах водойм практично по всій території ба-
сейну річки Уборть зустрічаються ондатри. Це також 
тварини-будівельники. Їх рельєфоутворююча діяльність 
багато в чому схожа на "будівельні шедеври" бобрів і 
поступається лише розмірами новоутворених форм 
рельєфу. В залежності від того, високі чи низькі береги 
має водойма, ондатри виступають в ролі "конструкто-
рів" або "деструкторів" [8].  

У водоймі з високими берегами, в залежності від 
крутизни схилу, ондатра копає нору довжиною від 2-3 
до 10 м, маскуючи при цьому вхід під водою. На випа-
док зміни рівня води у водоймі, гніздову камеру вона 
часто споруджує двоповерховою [8].  

На водоймах з низькими берегами ондатра будує 
конусоподібні хатки, що за зовнішнім виглядом нага-
дують міні-скирду сіна. Висота та діаметр більшості 
виявлених на території дослідження хаток ондатри не 
перевищує 1 м. 

Слід відзначити, що на дослідженій території не ли-
ше бобри та ондатри здійснюють активну рельєфоут-
ворююу діяльність. Досить багато акумулятивних та 
денудаційних мікро- і нано-форм рельєфу створюють 
тут кроти, борсуки, лисиці, хом'яки, єнотовидні та до-
машні собаки, а також мурахи. 

Досить великі простори, у межах дослідженої тери-
торії, охоплені рельєфоутворюючою діяльністю кротів. 
Завдяки цим істотам на значних ділянках басейну річки 
Уборть спостерігаються численні скупчення акумуляти-
вних нано-форм рельєфу – кротовин. Вони являють 
собою невеликі, округлої форми земляні горбочки. При 
визначенні розміру таких форм рельєфу ми виходили з 
того, що кротовини за цією ознакою найчастіше поді-
ляють на чотири типи: малі (діаметром до 11 см і висо-
тою 5-6 см), середні (діаметром 12-24 см і висотою до 
15 см), великі (діаметром 25-40 см і висотою до 15 см) 
та "супер-гіганти" (діаметром 50-60 і більша см та висо-
тою до 30-40 см) [6, 8]. 

За результатами проведених вимірювань, переваж-
на більшість виявлених у районі дослідження кротовин 
є середніми та малими. Хоча слід відзначити, що в 
окремих місцях зустрічалась і досить значна кількість 
великих кротовин   

Доволі часто по периметру лісових долин, на узліссях 
і луках зустрічаються досить значні скупчення кротовин 
чисельністю від кількох десятків до сотні, а іноді й біль-
ше, на 10 м². У південній частині басейну р. Уборть таких 
форм рельєфу значно більше, ніж у північній, що можна 
пояснити меншим показником лісистості території. 

Крім кротовин, які більш доступні для дослідження, 
кроти викопують ще й норні лабіринти. Вони служать 
для тваринок місцем полювання та схованками. Варто 
відзначити, що в залежності від глибини прокладання, 
кротові нори бувають двох типів: поверхневі та глибин-
ні. Коли кріт прокладає поверхневу нору, він піднімає її 
стелю й формує на поверхні звивисте, вкрите тріщина-
ми земляне нано-пасмо. Такі пасма, довжиною від кіль-
кох до 10 і навіть більше метрів, добре видно на сільсь-

когосподарських угіддях та присадибних ділянках. Вони 
недовговічні і з часом (в результаті обвалювання покрі-
влі) перетворюються на звивисті улоговини глибиною 
до 1 см, а потім і зовсім не проявляються на фоні ото-
чуючої поверхні.  

При спорудженні ж глибинних нір, кріт виштовхує зе-
млю на поверхню, одночасно формуючи і нору й горбик 
(кротовину). Довжина кротових нір може становити кілька 
сотень метрів, але точно її виміряти неможливо, скільки 
норні лабіринти дуже заплутані, мають кілька ярусів і 
багато відгалужень, а також через те, що система нір 
однієї тваринки сполучається з системою нір іншої. 

Дослідження рельєфоутворюючої діяльності кротів 
на ключовій ділянці на околиці м. Олевськ протягом 
2011-2014 років дає підстави стверджувати, що існує 
тенденція до постійного зростання кількості таких форм 
рельєфу, оскільки у зазначений період кількість крото-
вин подвоїлась. 

Досить значний внесок у формування зоогенної 
морфоскульптури дослідженої території вносять також 
борсуки. Утворені ними форми рельєфу частіше зу-
стрічаються на півночі української частини басейну 
річки Уборть (поблизу кордону з республікою Бєла-
русь). Ці тварини споруджують собі житло у вигляді 
цілої системи підземних ходів довжиною кілька десят-
ків метрів з численними виходами, відгалуженнями та 
гніздовими камерами.  

Своїми норами борсуки ускладнюють поверхню па-
горбів з південного боку та улоговин з північного. Вхід 
до нори борсука має ширину від 20 до 60 см і висоту 
15-30 см. Чим довше тварина використовує нору, тим 
ширший до неї вхід. Ширина й висота викопаних борсу-
ком нір становить 25-30 см, причому висота як правило 
менша за ширину, що скоріше за все пояснюється осо-
бливостями будови тіла тварини. На відстані 5-10 мет-
рів від входу й на глибині 1-2 м борсук влаштовує гніз-
дову камеру розміром 0.5-0.6 м².  

Під час копання нори поблизу входу борсуки нагор-
тають мікро-горби ("бутани") пухкої землі висотою 30-
40, а інколи й 60 см. Форма горбів час від часу зазнає 
змін, оскільки борсуки періодично (не рідше двох разів 
на рік) підчищають нору, викидаючи з неї землю та ста-
ру підстилку. Під час польових досліджень нами було 
виявлено 10 борсучих нір, поблизу яких розташовува-
лись асиметричні "бутани". 

Лисиці в межах території басейну річки Уборть також 
беруть досить активну участь у спорудженні акумулятив-
них та денудаційних форм зоогенного рельєфу. Висту-
паючи в ролі "деструкторів" вони облаштовують свої но-
ри-житла на схилах природних пагорбів і улоговин, у на-
сипах та на схилах меліоративних каналів, у покинутих 
невеликих кар'єрах і навіть в улоговинах, що залишилися 
від окопів, траншей та бліндажів періоду Другої світової 
війни. Довжина лисячих нір на дослідженій території ста-
новить в середньому 5-6 м (інколи зустрічаються нори 
довжиною 8 і більше метрів), а діаметр – 25-30 см. Ліг-
вища тварин розміщуються на глибині понад 1 м.  

Інколи лисиці займають нори борсуків і, пристосо-
вуючи для себе, розширюють їх. У такому випадку дов-
жина підземних лабіринтів, які вони використовують, 
може становити кілька десятків метрів. Копаючи або 
розширюючи нору, лисиця одночасно може насипати 
поблизу чи навколо входу до неї горбики висотою до 
кількох десятків сантиметрів (в одному місці може бути 
кілька горбиків та нір). 

У більшості випадків, виявлені нами під час польо-
вих маршрутів горбики були складені піщаним матеріа-
лом. Це вказує на те, що в межах дослідженої території 
лисиці для копання своїх нір-жител майже завжди оби-
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рають шар піску, який залягає на глибині 0.5-1 м (рідше 
1.5-2 м) від поверхні. 

Досить часто у межах дослідженої території зустрі-
чається ще одна тварина, яка створює акумулятивні й 
денудаційні форми біогенного рельєфу. Це – хом'як. 
Хом'яки найчастіше поселяються на полях та на краю 
городів. Вони викопують житло-нору діаметром 5-7 см і 
протяжністю кілька метрів. У норі, на глибині близько 1 м, 
хом'як облаштовує собі гніздові камери діаметром бли-
зько 0.4 м. Нори цих тварин мають кілька відгалужень, 
розширень та виходів. Навколо виходів або поряд з 
ними хом'яки насипають невеликі горбики висотою від 
кількох до 10-15 см. 

Причиною утворення зоогенних форм рельєфу в 
межах дослідженої території часто стають єнотовидні, 
домашні та здичавілі собаки. Перші іноді риють невели-
кі нори протяжністю 1-1.5 м, що завершуються колопо-
дібним лігвищем діаметром до 1м² і роблять невеликі 
насипи. Домашні ж та здичавілі собаки проводять акти-
вну "денудаційно-акумулятивну роботу" влітку. Вони, 
особливо у спекотну погоду, викопують ями глибиною 
понад 1 м і нагортають горби пухкого матеріалу висо-
тою від 20 до 40-50 см.  

Досить значні акумулятивні форми біогенного рель-
єфу створюють мурахи. Такі форми рельєфу за механі-
чним складом бувають земляними та ґрунтово-опад-
ними (складаються з ґрунтової основи та рослинного 
опаду – гілочки, листя, кора, хвоя, сухі травинки тощо).  

Перші поділяють за розміром на чотири типи: малі 
(діаметром 10-20 см і висотою 10-20 см), середні (діа-
метром 25-35 см і висотою 20-30 см), великі (діаметром 
40-60 см і висотою 30-40 см) і "супер-гіганти" (діамет-
ром понад 60 см і висотою понад 40 см) [6, 8]. 

Земляні мурашники, як і кротовини, являють собою 
горбочки, складені землею. Схили таких овальної або 
округлої форми горбочків бувають пологі та прямови-
сні. Інколи зустрічаються земляні мурашники у вигляді 
правильних конусів. Ґрунт, що складає земляні мура-
шники, більш щільний, ніж у кротовинах, і в ньому час-
то зустрічаються корені трав'янистих рослин, а інколи 
й залишки нірок хробаків.  

Слід відзначити, що земляний горбок – це лише ви-
дима частина мурашника. Проведене у багатьох місцях 
розкопування дає підстави стверджувати, що невидима 
(підземна) їх частина має приблизно такі ж розміри. У 
межах дослідженої території земляні мурашники поши-
рені здебільшого в південній частині басейну річки 
Уборть і мають середні розміри. В північних районах 
вони поширені в основному на луках та узліссях. Дуже 
рідко земляні мурашники зустрічаються на околицях 
боліт. Крім того, малі та, зрідка, середні мурашники-
однолітки майже завжди можна зустріти на сільськогос-
подарських угіддях та присадибних ділянках.  

В цілому по території басейну Уборті розподілені та-
кі нано-форми рельєфу дуже нерівномірно. Є місця, де 
вони взагалі відсутні, а є ділянки, де їх чисельність мо-
же досягати кілька десятків і, навіть, 200-210 шт/га.  

Ґрунтово-опадні мурашники у межах території ба-
сейну річки Уборть найчастіше зустрічаються на півночі 
досліджуваної території, головним чином, на узліссях та 
лісових галявинах. Порівняно із земляними мурашни-
ками, їх кількість незначна, в середньому 2-6 шт/га, але 
за морфометричними показниками вони значно випе-
реджають земляні. За зовнішнім виглядом ґрунтово-
опадні мурашники являють собою невеликі горби окру-
глої або овальної форми. Діаметр таких форм рельєфу 
найчастіше становить 1.5-2.8 м, висота 0.4-0.5 м, а  

об'єм 4-5 м проте зрідка зустрічаються й мурашники 
діаметром до 6 м і висотою до 1 м. Крім того, вони ма-
ють досить складну внутрішню будову, а глибина їх 
ходів може бути в 3-4 рази більшою від висоти поверх-
невого мурашника. 

В окремих випадках, мурахи, споруджуючи свої жи-
тла поблизу пнів або на пнях спиляних дерев, фактично 
формують вершину горба, основою якого є пристовбу-
рне підняття. Враховуючи чинники утворення таких 
горбів, є всі підстави вважати подібні форми рельєфу 
"фітогенно-антропогенно-зоогенними". 

Висновки. Проведене дослідження дозволило 
отримати наступні результати: 

1. Природні умови території басейну річки Уборть в 
межах України є сприятливими для формування широ-
кого спектру акумулятивних та денудаційних форм зоо-
генного рельєфу. 

2. Тут спостерігається велика кількість мікро- і, осо-
бливо, нано- та пікоформ форм біогенного рельєфу 
зоогенного походження. 

3. Зоогенні форми рельєфу мають суттєві відміннос-
ті у щільності розташування в різних частинах дослі-
дженої території. 

4. Домінуюча роль у зоогенному рельєфоутворенні 
на території басейну річки Уборть належить бобрам, 
кротам та мурахам.  
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ЗООГЕННЫЙ РЕЛЬЕФ ТЕРРИТОРИИ БАССЕЙНА РЕКИ УБОРТЬ 

Проанализированы причины и особенности возникновения наиболее распространенных форм зоогенного рель ефа на территории 
бассейнв реки Уборть в пределах Украины. В частности, исследованы такие зоогенные формы рельефа, как бобровые плотины, хат-
ки, норы и каналы; хатки и норы ондатр; норы и "бутаны" барсуков, лисиц и хомяков; норы собак; кротовины и лабиринты кротов; 
земляные и грунтово-опадные муравейники. Дана характеристика размеров этих форм рельефа и плотности их размещения в пред-
елах отдельных участков иследованного региона. 
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ZOOGENIC LANDFORMS WITHIN THE THE RIVER UBORT BASIN 

The causes and features of appearance of the most common zoogenic landforms in the river Ubort basin within Ukraine are analyzed. 
Particularly, such zoogenic landforms as beaver dams, huts, holes and channels; muskrat huts and holes; brock, fox and hamster holes and 
hillocks; dog holes; molehills and mole labyrinths; ground and soil anthills are investigated. The characteristic of the size and density of these 
landforms within particular areas of the investigated region is made. 
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Управління безпеки життєдіяльності та охорони навколишнього природного середовища 
Секретаріату Кабінету Міністрів, Київ 

 

АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ КОМПОНЕНТІВ ДОВКІЛЛЯ ЗАКАРПАТТЯ  
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС РЕГІОНУ 

 
Висвітлено екологічний стан компонентів довкілля Закарпаття та їх вплив на туристичний бізнес в регіоні. Дослі-

джено вплив виробничо-господарської діяльності окремих промислових підприємств та навколишнє середовище, визна-
чено основні шляхи вирішення існуючих екологічних проблем в регіоні, пов'язаних з природокористуванням. Сформульо-
вано пропозиції з удосконалення стратегії прийняття еколого-орієнтованих рішень щодо мінімізації антропогенно-
техногенного впливу промислових підприємств на навколишнє природне середовище Закарпатської області. 

Ключові слова: довкілля, туристичний регіон, природоохоронна діяльність, сучасний екологічний стан. 
 
Постановка проблеми. Найважливішим питан-

ням сучасної географії та екології вже багато років є 
досі і лишається вивчення масштабів негативного 
впливу діяльності людини на навколишнє природнє 
середовище. Рекреаційна діяльність виступає важли-
вою складовою організації оптимального відпочинку, 
використовуючи, власне, природну красу ландшафтів 
в якості суттєвого фактору позитивного впливу на лю-
дину. Але, разом з тим, внаслідок цієї діяльності зрос-
тає навантаження на природне середовище, руйну-
вання якого рано чи пізно може призвести до зникнен-
ня в регіоні туризму як галузі економіки. Такий перебіг 
подій вимагає докорінної зміни в ментальності як уча-
сників туристської індустрії, так і самих відпочиваючих. 
Отже, основну суперечність розвитку туризму можна 
сформулювати таким чином: з одного боку, ми не мо-
жемо відмовитися від туризму як фактора економічно-
го розвитку регіону, а з іншого боку – не можна допус-
тити, щоб інтенсифікація туристської діяльності руйну-
вала існуючий життєвий простір.  

Однак враховуючи еволюцію дефініцій екологічної 
безпеки, можна відмітити, що на сьогоднішній день не-
достатньо висвітлені питання, щодо виявлення просто-
рових (територіальних) та часово-динамічних закономі-
рностей екологічного стану компонентів довкілля Зака-
рпаття. Для вирішення цих проблем необхідно змінюва-
ти існуючі підходи до управління природокористуванням, 
використовуючи при цьому сучасні наукові розробки. 

Аналіз наукових досліджень. Визначення сучасної 
екологічної ситуації території виконується методами 
екологічного аудиту, відповідно до Закону України 
"Про екологічний аудит" Даній тематиці присвячені 
праці О. Адаменка, К. Геренчука, М. Гродзинського, 
В. Гуцуляка, Є. Іванова, І. Ковальчука, Ф. Мількова, 

В. Пащенка, В. Рудька, В. Руденка, П. Шищенка, 
А. Степаненка, Є. Хлобистова, А. Качинського, 
Я. Олійника, О. Кононенко, А. Мельничука.  

Метою даної статті є аналіз та оцінка екологічного 
стану компонентів довкілля Закарпаття та їх вплив на 
туристичний бізнес в регіоні. Поставлені завдання ви-
рішувались на основі комплексного методологічного 
підходу із застосуванням як загальнонаукових, так і 
спеціальних методів дослідження, а саме системного 
аналізу, історико-географічного та діалектичного мето-
дів, аналізу і синтезу, моніторингу, контент-аналізу, кар-
тографічного моделювання, прогнозування, індуктивно-
го та дедуктивного методів. 

Виклад основного матеріалу. Рекреація і туризм 
належить до найстаріших видів економічної діяльнос-
ті, адже потреба в лікуванні та оздоровленні, тради-
ціями та визначними місцевостями інших народів за-
кладена в генетичних особливостях людини. 

Рекреаційно-туристичний бізнес здавна поширений 
на Закарпатті. На території Закарпатської області зо-
середжено 620 мінеральних джерел, із яких понад 360 
вивчено. Більшість із них за своїми властивостями 
унікальні. В регіоні зосереджено 5,2% об'ємності і 51% 
вартісного потенціалу природних ресурсів держави. 
Нараховується 465 об'єктів природно-заповідного фо-
нду, 494 резервати живої і неживої природи. У мережу 
санаторно-курортних та рекреаційних закладів вхо-
дять 17 санаторіїв, 19 санаторіїв-профілакторіїв, 87 
туристичних комплексів і баз відпочинку, 31 готельна 
установа. На їхній базі одночасно можуть розмістити-
ся 22 тис. гостей, загалом у цій сфері працюють май-
же 7 тисяч осіб [4]. 
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