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Вивчення ландшафтних комплексів є необхідною умовою для 
одержання об’єктивної оцінки якостей території для майбутнього 
рекреаційного використання [2, c. 37]. 

Рекреаційний природний комплекс – ландшафтна система, в межах 
якої відбувається реалізація рекреаційних потреб людини, відновлення її 
психофізичної енергії. Компонентами рекреаційного комплексу є в першу 
чергу природні складові: ліс, берег водойми, джерела мінеральних вод, 
мікрокліматичні характеристики місцевості та інфраструктурні об’єкти: 
будинки відпочинку, санаторії, готелі, шляхи сполучення тощо. 
Перераховані компоненти можуть бути присутні в будь-яких комбінаціях, 
де обов’язковим атрибутом виступає наявність рекреанта, який висуває 
основні вимоги до якостей території – комфортності, мозаїчності, 
естетичної привабливості чи унікальності. 

Територіально цілісна, взаємопов’язана сукупність культурно-
історичних та натурально-антропогенних складових, які сприяють 
реалізації рекреаційних функцій, формує територіально-рекреаційні 
системи та вузли, де потоки різної інформації об’єднують між собою всі 
компоненти і відіграють роль системо утворюючих зв’язків [2, с. 82]. 

На підставі проведених досліджень, нами зроблена спроба виділити 
Гайворонсько-Заваллівський рекреаційний вузол, де є всі необхідні для 
рекреації ресурси. Територія зазначеного вузла займає західну частину 
Кіровоградської області і охоплює площу близько 170 км², де зосереджені 
історичні, археологічні, соціально-економічні та унікальні природні 
утворення. До рекреаційного вузла ми віднесли: м. Гайворон, смт. Завалля, 
а також села Гайворон, Соломія, Казавчин, Солгутове, Бугове, Хащувате та 
Салькове. 

Головне багатство виділеного рекреаційного вузла є р. Пд. Буг і 
гирлові частини його приток з мальовничими схилами та унікальними 
виходами докембрійських кристалічних порід віком понад 3 млрд. років, 
каньйоноподібні ділянки долини. В басейні Пд. Бугу збереглися природні 
комплекси, які залишилися взірцями – еталонами природи, або ж 
еталонами гармонійного поєднання природної краси і людської по-
справжньому розумної діяльності [1, с. 18]. 

 



а)         б)  
Рис. 1. а) пороги біля м. Гайворона  б) пороги біля смт. Завалля 

 а)         б)  
Рис. 2. (а, б) ГЕС поблизу смт. Завалля 

 
Пам’ятка природи місцевого значення – заповідне урочищe 

«Сальківське», що розташоване на схилах Пд. Бугу, в якому переважає 
степова рослинність. В урочищі зустрічаються різні види прибузької 
флори та фауни, занесені до Червоної книги. Унікальним явищем можна 
назвати висяче (або схилове) болото, що є рідкісним не тільки в 
Кіровоградській області, але й в усій степовій зоні України. 

Самобутніми, унікальними об’єктами на виділеній території є 
культурно-історичні пам’ятки: водні млини, церкви, місцеві краєзнавчо-
історичні музеї, які наявні у кожному з перерахованих населених пунктів і 
мають цікаві, неповторні експозиції, унікальні колекції виробів місцевих 
майстрів. 

На території Гайворонсько-Заваллівського вузла мають поширення 
об’єкти техногенного туризму, до яких належать: Гайворонський 
гранітний кар’єр, Сальківське підприємство «Чарнокіт» та Заваллівський 
графітовий комбінат, що утворюють комплекс техногенних гірничо-
промислових ландшафтів на обмеженій території району. 

Досить широко розвинена соціальна інфраструктура, а саме: готелі, 
комфортні садиби місцевих мешканців, заклади харчування, водна станція, 
база відпочинку, профілакторії, пансіонати та дитячі табори. 

Поблизу Гайворонсько-Заваллівського рекреаційного вузла 
проходять автомагістралі Київ – Одеса, Стрий – Кіровоград – Знам’янка та 
територіальні дороги, які сприяють зручному сполученню із Одесою, 
Києвом, Кіровоградом, Вінницею, Львовом, Харковом, Черкасами та 
іншими містами. У м. Гайворон розташована залізнична станція, що дає 



підставу вважати цей населений пункт потужним транспортним вузлом. 
Перспективними напрямами використання рекреаційних ресурсів 

Гайворонсько-Заваллівського рекреаційного вузла є водний, зелений, 
сільський та індустріальний туризм. 

Отже, виділений нами рекреаційний вузол має всі необхідні умови та 
ресурси для свого розвитку, однак незважаючи на сприятливі природні 
умови та розвиток соціальної інфраструктури, існують певні проблеми 
його розвитку. На жаль, недостатнє фінансування та, все ще, відносно 
недостатній рівень сфери обслуговування не сприяють розвитку туризму. 
Потрібно поступово розширювати систему закладів обслуговування із 
залученням широкого кола людей, необхідні певні інвестиції для 
впорядкування існуючих комплексів відпочинку та забезпечення 
комфортних умов проживання людей. 
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