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ЗАПОЧАТКУВАННЯ ЗЕМСТВАМИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ 

 
У статті висвітлюється діяльність земських закладів Півдня України з організації санаторного лікування. 

Визначається, що цей напрям земсько-медичної діяльності від самого початку (80-ті рр. ХІХ ст.) став сферою 

особливої уваги земських гласних Херсонщини та Таврійського краю. Вони намагалися оперативно вирішувати всі 

питання розбудови на Чорноморському узбережжі грязелікарень і завжди знаходили на їхній розвиток необхідні 

кошти. Тому, вже на початку ХХ ст. санаторно-курортне лікування стало невід’ємною складовою системи медичної 

допомоги Таврійської та Херсонської губерній. Влаштовані земствами в Саках і на Хаджибейському лимані 

бальнеогрязеві курорти користувалися великою популярністю і сприяли поліпшенню здоров’я населення всієї імперії.    

Ключові слова: земські заклади, земська медицина, санаторно-курортне лікування, грязелікарня, здравниця. 

 

У травні 1880 року до відання Таврійського 

губернського земства від приватної особи була 

передана Сакська грязелікарня. Ця подія 

фактично поклала початок новому виду 

медичної допомоги в Україні – санаторному. 

На жаль у вітчизняній історіографії діяльність 

земств (органів місцевого самоврядування 

середини ХІХ – початку ХХ ст.) з організації 

санаторного лікування залишається майже не 

вивченою. Та й земсько-медична спадщина в 

цілому привернула до себе увагу науковців 

лише з часу набуття нашою державою 

незалежності.  

Наприкінці ХХ ст. у різних наукових 

збірниках стали з’являтися статті й 

повідомлення з аналізом роботи окремих 

земських закладів у сфері охорони здоров’я. А 

останніми роками скарбниця історичних знань 

поповнилася і дисертаційними працями 

земсько-медичної тематики [1]. У своїх 

дисертаційних дослідженнях О.М. Рогоза, Н.М. 

Рубан, О.А. Майстренко, Д.А. Мірошніченко, 

М.Ю. Нікітін намагаються відтворити складний 

процес становлення та розвитку земської 

медицини на теренах сучасної України. Вони 

дають характеристику основним напрямкам і 

формам земсько-медичної діяльності, 

висвітлюють питання кадрового забезпечення 

медичної частини, розкривають роботу 

лікувальних установ. Разом з тим, у жодній із 

спеціалізованих праць відсутнє навіть 

згадування про санаторно-курортне лікування, 

що значно збіднює наші уявлення про земський 

етап в розвитку вітчизняної медицини. Цю 

прогалину в певній мірі покликана заповнити 

запропонована наукова розвідка. 

Літературні та документальні джерела 

свідчать, що санаторне лікування стало сферою 

особливої уваги таврійських гласних відразу ж 

після передачі земству грязелікарні в Саках. 

Вони не шкодували грошей на розвиток цього 

лікувально-профілактичного закладу і 

незабаром перетворили його у всеросійський 

курорт. На кінець ХІХ ст. у грязелікарні на 

постійній службі перебувало чотири лікарі, на 

допомогу яким кожного сезону з повітів 

губернії відряджали дільничних медиків. Згідно 

зі звітом завідувача цього закладу лікаря С.Л. 

Мінята в 1899 році всі фахівці разом обслужили 

989 пацієнтів, які представляли різні регіони 

Росії [2:15]. Найбільше хворих (192 чол.) були 

мешканцями Таврійської губернії. Основна їх 

частина з 1888 року за згодою повітових 

органів самоврядування оздоровлювалася за 

рахунок земств [3:1]. Жителі інших губерній 

лікувалися від ревматизму, подагри, 

туберкульозу, наслідків сифілісу, гонореї, як 

правило, за власні кошти. Із загальної кількості 
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хворих сезону 1899 року, своєкоштних 

нараховувалося 589 чоловік [2:15]. 

Розташовувалися вони в готелі грязелікарні, у 

спеціальних павільйонах та, через обмежені 

можливості закладу, на приватних квартирах у 

с. Саках. Попит на грязелікування та 

популярність Сакського санаторію зростали з 

кожним роком. 

Наявність «цілющої» грязі на Одеських 

лиманах спонукала й земських діячів Херсон-

щини зайнятися організацією санаторної 

справи. Уперше питання про використання 

«лиманного багатства» було порушено тут на 

губернських зборах чергової сесії 1890 року. 

Тоді рішенням зборів гласні доручили управі 

домовитися з Одеським міським управлінням 

про спільне будівництво грязелікарні. 

Виконуючи постанову зборів, управа 

відрядила санітарного лікаря М.С.Уварова в 

Саки та інші місця, де функціонували подібні 

заклади, для вивчення системи їхньої 

організації й методів лікування, що в них 

практикувалися. Зібрані лікарем дані були 

розглянуті делегатами ХІІ з’їзду лікарів і членів 

земських управ губернії за участю спеціалістів-

бальнеологів. За результатами обговорення 

форум виробив рекомендації щодо найкращого 

типу лікувально-профілактичного закладу та 

найбільш раціонального ведення справи. Ці 

рекомендації були схвалені черговими 

земськими зборами 1891 року. Збори також 

зобов’язали управу підібрати місце для 

будівництва грязелікарні [4:202]. 

Наступного року необхідне місце було 

вибране на Куяльницькому лимані. Тут, за 

клопотанням губернської управи, Одеська 

міська дума своєю постановою від 26 жовтня 

1892 року виділила земству ділянку землі за 

умови, що воно завершить будівництво 

санаторію за три роки [5:225]. Виконати дану 

умову, через появу епідемії холери та 

неврожай, земству однак не вдалося. Початок 

будівництва був відкладений до більш 

сприятливого часу. 

Тільки три роки по тому, в сесію 1895 року, 

управа знову порушила питання про 

спорудження здравниці на Чорноморському 

узбережжі. Тоді з’ясувалося, що в земства є 

можливість вигідно придбати на 

Хаджибейському лимані дачу з грязелікарнею. 

Ця нагода зацікавила земське керівництво і 

прийняття остаточного рішення до з’ясування 

питання було відкладено. 

Зібрані відомості засвідчили, що купівля 

дачі не тільки вигідна, а й бажана. Вона 

розташовувалася на березі лиману за 18 верст 

від Одеси й усього за три версти від станції 

Гнилякова Південно-Західної залізниці. На 

території дачної ділянки знаходилися: сім 

кам’яних будівель, призначених для господар-

ських потреб та розміщення хворих, дві крини-

ці, каменярня, парк і молодий виноградник. Не 

дивлячись на те, що все вищеназване, а також 

вартість (45000 руб.) цілковито влаштовувало 

земство, воно одначе погодилося на придбання 

лише після дослідження лікувальних якостей 

Хаджибейського лиману та запасу в ньому 

грязі. Ці дослідження, на прохання земської 

управи, провело Товариство природознавців 

Новоросійського університету. Воно дало 

позитивні висновки і таким чином питання про 

купівлю дачі та влаштування земської 

грязелікарні на березі Хаджибейського лиману 

було фактично вирішеним. 

У 1896 році на території придбаної земством 

дачі розпочалося будівництво лікарні. Через 

два роки (планувалося через три) воно було 

закінчено. Новозбудована лікарня складалася із 

двох будівель: ванної й машинної. Перша 

будівля наскрізним поперечним коридором 

розділялася на дві половини. Ліва половина 

вміщала три потільні кімнати, кабінет лікаря й 

чайну. У правій частині розташовувалися ванні 

кімнати: із північного боку – ропне відділення з 

дванадцятьма мармуровими ваннами, а з 

південного – грязеве, з одинадцятьма 

цинковими й дерев’яними ванними. Для 

розміщення хворих існувало три літніх бараки, 

в яких разом знаходилося до 30-ти кімнат. 

Один із них був побудований земством, а два 

інших перейшли від колишнього власника. У 

старих будівлях знаходилися також квартира 

завідувача санаторієм, готель для медиків і 

більшість господарських приміщень. 

Згідно з доповіддю комісії, яка у вересні 

1899 року проводила ревізію Хаджибейської 

грязелікарні, вартість зведених споруд склала 

58034 руб. 14 коп. [6:251]. Разом із придбаним 

дачним майном, витрати земства на 

облаштування санаторію сягали більше 100000 

руб. Його утримання за три роки (1897-1899 

рр.) обійшлося земській казні 52379 руб. 54 коп. 

(прийом хворих розпочався в липні 1897 року, 
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ще до відкриття центрального корпусу 

грязелікарні). За цей час тут оздоровилося біля 

300 чоловік: у 1897 р. – 50 чол., у 1898 р. – 93 

чол. і в 1899 р. – 164 чол. [6:252]. Усі вони, на 

відміну від пацієнтів Сакської грязелікарні, 

були мешканцями своєї губернії. 

Відповідно до прийнятого положення, 

повітові органи самоврядування за лікування 

кожного хворого, якого вони присилали, повин-

ні були перераховувати в касу губернського 

земства кошти з розрахунку 60 коп. за добу на 

загальному утриманні й один рубель – на пок-

ращеному. Насправді ж, як показує медичний 

звіт за 1899 рік, Ананьївське, Тираспільське та 

Херсонське повітові земства направляли 

більшу частину хворих до Хаджибейської 

здравниці за їхні власні кошти. Деякі земські 

управи, перерахувавши гроші на оздоровлення, 

встановлювали для тих, хто лікувався, термін 

перебування, часто менший, ніж передбачалося 

й було потрібно для оздоровлення. 

Питання оплати санаторного лікування 

стало предметом обговорення на скликаному в 

1899 році ХІV з’їзді лікарів і членів земських 

управ губернії. На ньому медики одностайно 

висловилися проти будь-яких стягнень за 

послуги грязелікарні.   

Привертає до себе увагу відношення 

учасників з’їзду до розмежування пацієнтів 

Хаджибейської лікарні на тих, хто перебував на 

загальному утриманні й тих, хто знаходився на 

покращеному. Фахівці визнали цей порядок 

таким, що не відповідає характеру земської 

медицини. На їхню думку як харчування, так і 

утримання хворих у санаторії, повинне 

узгоджуватися лише з характером хвороби та 

залежати від вказівок лікаря. Представники 

привілейованих станів мають прийматися на 

лікування на загальних засадах [7:168]. 

Лікарня на Хаджибейському лимані була не 

першим досвідом улаштування санаторного 

лікування в Херсонській губернії. Ще в 1889 

році на соляному озері біля с. Гола-Пристань 

Херсонське повітове земство відкрило невелич-

ку грязелікарню, яка служила потребам меш-

канців даного повіту. На жаль, їхня спроба від-

крити тут більш комфортабельний лікувальний 

заклад, закінчилася невдачею. Причиною 

цьому були неприйнятні умови, які висунуло 

Міністерство землеробства і державного майна, 

якому належало озеро [8:73]. 

Загалом же санаторно-курортне лікування в 

південному регіоні України розвивалося досить 

успішно. Цікавість населення до даного 

напрямку медичної допомоги постійно 

зростала. Одночасно ширилася популярність 

грязелікарень у Саках і на Хаджибейському 

лимані. Із кожним роком названі заклади 

приймали на оздоровлення все більше й більше 

пацієнтів, а земства,  впроваджуючи різні 

пільги, робили їхні послуги доступними всім 

верствам населення. Таким чинном, до початку 

ХХ ст. санаторно-курортне лікування стало 

невід’ємною складовою земсько-медичної 

організації Таврійської та Херсонської 

губерній. Влаштовані земствами бальнеогрязеві 

курорти сприяли поліпшенню здоров’я 

населення всієї держави. 
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Герасименко Н.В. 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗЕМСТВАМИ ЮГА УКРАИНЫ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

В статье освещается деятельность земских учреждений Юга Украины по организации санаторного лечения. 

Определяется, что это направление земско-медицинской деятельности с самого начала (80-е гг. XIX в.) стало сферой 

особого внимания земских гласных Херсонщины и Таврического края. Они пытались оперативно решать все вопросы 

строительства на Черноморском побережье грязелечебниц и всегда находили на их развитие необходимые средства. 

Поэтому, уже в начале ХХ в. санаторно-курортное лечение стало неотъемлемой составляющей системы 

медицинской помощи Таврической и Херсонской губерний. Устроеные земствами в Саках и на Хаджибейском лимане 

бальнеогрязевые курорты пользовались большой популярностью и способствовали улучшению здоровья населения всей 

империи. 

Ключевые слова: земские учреждения, земская медицина, санаторно-курортное лечение, грязелечебница, здравница.  

 

Herasymenko M.V. 

APPEARING OF ZEMSTVOS THE RESORT TYPE OF MEDICAL CARE IN THE SOUTH OF UKRAINE 

The article highlights  the activity of zemstvos establishments  in the South of Ukraine as to organizing medical care of  the resort 

type . It states that this trend of medical care   in zemstvos at the beginning of the 80-s   (ХІХ) became the field of special attention 

of the heads in Kherson and Tavriysk region.  They tried to build therapeutic mud baths on the  Black sea shore and found all 

necessary investments for their building. Therefore,at the beginning of the ХХ century medical care of the resort type became a 

constituent part of the system of medical assistance in Kherson and Tavriysk guberniyas. 

Key words: zemstvos’ establishments,  medicine in zemstvos, medical care of the resort type, therapeutic mud baths, sanatorium.                                                                                                                                                                                                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


