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СУЧАСНА ТУРИСТИЧНА ДЕСТИНАЦІЯ – КУРОРТ МИРГОРОД
Санаторно-курортне лікування, спа-туризм і велнес-індустрія – це основні
дефініції в галузі сучасного медичного туризму, який знаходиться в високих
трендах ринку туристичних послуг, особливо в сучасних умовах пандемії
Covid-19. Україна, безперечно, у даному контексті має потужний ресурсний
потенціал і сформовану санаторно-курортну базу. І хоча не всі лікувальнооздоровчі заклади України відповідають сучасним сервісним вимогам і не
витримують конкуренцію на відповідному ринку послуг, проте все ж в Україні
є ряд туристичних центрів, які можна назвати курортними туристичними
дестинаціями у повному ринково-економічному розумінні цього поняття.
Одним із таких курортів є місто Миргород у Полтавській обл., у якому
перші лікувально-оздоровчі заклади були відкриті ще у 1912 році за часів
Царської Росії, а потім інтенсивно розвивались і будувались нові комплекси за
радянських часів. Основним туристичним ресурсом курорту Миргород є
особлива мінеральна вода, яка видобувається із трьох глибоких свердловин.
Вода «Миргородська» описується як «слабо мінералізована вода хлориду
натрію», повністю прозора на смак і має специфічний смак, який пояснюється
наявністю кухонної солі. Багато інших розчинених мінералів також сприяють
смаку, вважається, що саме їх точний баланс забезпечує заявлену користь для
здоров’я. За унікальну лікувальну дію воду «Миргородська» рекомендують
людям, які страждають на гастрит, коліт та інші розлади травної системи,
особливо з нижчим за середній рівнем кислотності шлунка. Її також широко
п’ють як столову воду, оскільки вона ефективно втамовує спрагу і справляє
загальні ефекти, які вважаються корисними для здоров’я.
Не менш відомі і цілющі властивості унікальних лікувальних грязей з
місцевого родовища. Популярність і масштаби застосування лікувальних
грязей є найбільшими серед усіх українських бальнео-курортів, оскільки навіть
при мінімальних дозах, прийнятних для ослабленого організму, тут
використовують понад 1200 тонн лікувальних грязей на рік.
Бальнеогрязелікарня курорту пропонує гостям більше 50 видів процедур. Тут
можна
отримати
максимальний
ефект
від
водолікування
у
високотехнологічних ванних комплексах і прекрасному лікувальному басейні.
Саме тут використовують унікальні методики пасивного вертикального
витягнення хребта за допомогою швейцарського поясу «Айрекс» і аквастеп.
У місті створено потужну курортно-туристичну інфраструктуру.
Найбільшим санаторно-курортним кластером є ЗАТ лікувально-оздоровчих
закладів «Миргородкурорт» - це об'єднання чотирьох санаторіїв («Березовий
гай», «Полтава», «Хорол» та «Миргород»), які розташовані у центральній і
західній частинах міста. Кожний із зазначених санаторіїв спеціалізується на
одній або кількох окремих галузях лікування: цукровий діабет, серцево-

судинні захворювання, органи дихання, проблеми з шлунково-кишковим
трактом тощо, і відкриті для лікування цілий рік. До складу комплексу окрім
самих закладів також входить значна частина сосново-березового лісу з річкою
Хорол, що забезпечує кілька зон, придатних для купання. Тут є музичний
фонтан, великий освітлений вітряк, що стоїть неподалік від головної
адмінбудівлі. Інші атракції включають водні велосипеди, човни, кілька
ресторанів і кафе, танці, живу музику, прогулянки по лісу на кінній кареті,
театр, організовані екскурсії та озеро з екзотичними водоплавними птахами і
черепахами. В іншому місці комплексу є вольєр з павичами та іншими
птахами. Разом з тим, це чи не єдиний курорт, на території якого діє
старовинний православний храм, дзвони якого, крім духовного, мають і
глибокий оздоровчий ефект.
На території комплексу «Миргородкурорт» також розташований
приватний курорт «Райдужний», який у контексті менеджменту є незалежним
із своєю власною інфраструктурою (їдальня, номери для проживання тощо).
Його в основному, відвідують заможні гості, які віддають йому перевагу тому,
що санаторій забезпечує «додаткову безпеку і конфіденційність», позиціонує
себе себе як «елітний» заклад для категорії «люкс-туристів».
Також у Миргороді функціонують ще три заклади: профспілковий
санаторій імені Миколи Гоголя Південної залізниці УЗ, реабілітаційний центр
«Миргород» МВС України, спеціалізований санаторій «Слава» МПСП
України. Крім того у місті функціонують і 5 готелів, гості яких часто
користуються послугами закладів санаторно-курортного призначення.
На курорті Миргород уміють поєднати і чудові традиції щирої української
гостинності, і всі родзинки курортного життя, і найсучасніші технології та
методики оздоровлення. Тут можливі різні терміни відпочинку і оздоровлення
та зручні програми вихідного дня, які особливо актуальні для людей, що не
мають часу на тривалий відпочинок.
На фоні світових тенденцій динаміки курортної сфери, що призвели до
обмеження курортного лікування спрощеним спектром SPA-процедур,
враховуючи переваги і недоліки розвитку курортної сфери в близькому
зарубіжжі і світі, для подальшого розвитку курорту Миргород необхідна
обґрунтована конкурентна стратегія. Основою її є доведення комфортності і
сервісу до рівня найкращих європейських зразків та збереження і активний
розвиток лікувально-діагностичної бази, зокрема капітальний ремонт і
реконструкція будівель і споруд, номерного фонду, а також оновлення
обладнання. І в даному контексті більшість санаторіїв Миргороду відповідають
таким вимогам, при чому як акредитаційним вимогам МОЗ України, так і
суворим вимогам до сервісу іноземних туристів, зокрема до Миргородського
курорту час від часу приїжджають відвідувачі з Великої Британії, Німеччини,
Франції, ОАЕ, США, Канади і навіть Саудівської Аравії.

