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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЖИТОМИРЩИНИ
Формування державної стратегії розвитку рекреаційного господарства України і курортно-рекреаційного
природокористування є актуальною проблемою у зв’язку з необхідністю масового оздоровлення населення країни, а
також основою для конструктивної взаємодії органів державної влади України та її суб’єктів щодо забезпечення
комплексного використання природно-рекреаційних ресурсів і потенціалу господарської діяльності .
Характеристика рекреаційних об’єктів
Рекреаційні об’єкти
Санаторії, установи відпочинку,
пансіонати з лікуванням
Дитячі санаторії
Санаторії-профілакторії
Будинки відпочинку і пансіонати
Бази відпочинку
Турбази
Усього
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Житомирщина – область з неповторною природною красою та великою кількістю рекреаційних об’єктів, де частка
заповідних територій складає 2-4%. Вона входить до числа тих регіонів України, де найбільша кількість пам'яток
садово-паркового мистецтва. Природно-заповідний фонд Житомирської області включає: 1 природний заповідник, 10
заказників загальнодержавного значення, 76 державних заказників місцевого значення, 20 пам’яток природи, 1
ботанічний сад та 31 парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва.
На території Олевського та Овруцького районів розмішується найбільший в Україні за площею Поліський
природний заповідник площею - 20104 га. Всі заказники загальнодержавного значення, розташовані в Житомирській
області, на території районів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Державні заказники організуються, передусім,
на території, в межах якої зустрічаються наступні види рослин і тварин, які занесені до Червоної книги України. Серед
них: державний лісовий заказник "Туганівський" ( площа - 186 га) Новоград-Волинський р-н., державний лісовий
заказник "Поясківський" (площа-113 га) Олевський район, ботанічний заказник "Городницький" (площа-305 га)
Новоград-Волинський район, ландшафтний заказник "Плотниця" (площа – 464 га) Олевський район, загальний
зоологічний державний заказник "Казява" (площа – 1633 га) Новоград-Волинський район, геологічний заказник
"Кам'яне село" (площа 15 га) Замисловицьке лісництво Білокоровицького держлісгоспу, ландшафтний заказник
«Полігон» (площа 2293,3 га) Коростенський район.
З метою збереження, вивчення та збагачення різноманітних рослин для їх найбільш ефективного культурного і
наукового використання на території Житомирської області також було створено Житомирський ботанічний сад у
1933р., який існує і до теперішнього часу. Ще однією перлиною ландшафтних рекреаційних ресурсів Житомирського
Полісся є Словечансько-Овруцький кряж. Абсолютна висота його над рівнем моря 300 - 320 м. Його площа
становить750 кв.км. На цій території можна побачити мальовничі скелі кристалічних порід, каньйони глибиною 80 м з
невеликими, але бурхливими річками, а на вершині - густий ліс. А село Дениші, яке називають «Поліська Швейцарія»,
широко відоме, не тільки, як лікувальний заклад, але і в колах скелелазів та туристів. В Житомирській області
необхідно акцентувати увагу на рекреаційних можливостях лісу, так як площа земель лісового фонду області перевищує
1 млн. га.
З метою покращення розвитку рекреаційного комплексу, необхідно:
проведення повної еколого-економічної оцінки і паспортизації рекреаційних ресурсів;
перехід від часткових та розрізнених досліджень окремих проблем розвитку рекреаційної інфраструктури і
використання рекреаційних ресурсів за відомчою ознакою до комплексних досліджень, опрацьовування відповідних
програм у масштабі відповідного регіону;
дотримання уніфікованих державних стандартних методик у галузі лікування і методичної реабілітації;
забезпечення повноцінного фінансування науково-дослідних робіт.

