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ВСТУП
Взаємодія суспільства та армії, політичного та війсь-

кового керівництва в державі є суттєвим чинником на-
ціональної безпеки, що обумовлює необхідність вироб-
лення ефективних алгоритмів та результативних підходів
до такої взаємодії з боку військової та цивільної частин
суспільства загалом та органів державного управління
зокрема.

Завуальована агресія Російської Федерації, про-
міжним фіналом якої є анексія Криму та ескалація
військово-політичного протистояння в прикордонних ре-
гіонах свідчать про необхідність вироблення власної по-
зиції щодо міжнародного досвіду цивільно-військових
відносин, демократизації та професіоналізації армії [5].

З лютого місяця 2014 в Україні виникла необхідність
в етапній та заключній реабілітації поранених, які отри-
мали бойові травми (вогнепальні поранення) в результаті
проведення АТО на Сході нашої країни.

Автор повністю поділяє думку тих дослідників, які
стверджують, що Україна має колосальні природні ресур-
си, які можна використовувати з метою охорони здоров'я
населення. Так, нині в Україні природні лікувальні ресурси
використовують понад 700 санаторно-курортних закладів,
в яких щорічно лікується біля 1 млн людей [1; 3; 4; 9].
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Немає хвороб, що мають показання до санаторно-курортно-
го лікування, які не можна було б лікувати на курортах України.

Е.О. Колесник

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як свідчить здійснений автором системний аналіз

літературних джерел за темою дослідження, виділяють
чотири періоди реабілітації поранених з вогнепальними
ранами [7].

Першим і найважливішим періодом, паралельно з
своєчасним наданням першої допомоги на полі бою та
якісним транспортуванням поранених у лікувально-про-
філактичні заклади, фахівці вважають первинне хірургі-
чне втручання. Це пов'язано з тією умовою, що, сучасна
вогнепальна зброя викликає одночасно, як правило, ба-
гатокомпонентне ушкодження судин, нервів, кісток,
м'язів, шкірного покриву, що призводить без відповід-
ного високоспеціалізованого хірургічного лікування до
стійкої втрати працездатності, каліцтв і глибокої інвалід-
ності військовослужбовців.

Другий період починається після первинної операції
і передбачає виконання заходів, які сприяють заживан-
ню вогнепальної рани і формування первинної кісткової
мозолі.

Третій період включає комплекс реабілітаційних за-
ходів, спрямованих на відновлення функцій всього орга-
нізму, повне зрощення переломів і повноцінне функціо-
нування кінцівки.
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Четвертий період, який наступає після зняття іммоб-
ілізації, спрямований на остаточне відновлення боє- і пра-
цездатності військовослужбовців, їх професійну адапта-
цію, а у випадку інвалідності — на їх професійну переор-
ієнтацію і соціальну реабілітацію.

Історично склалося так, що на санаторний етап реа-
білітації поранені з ушкодженням кінцівок направлялися
в основному впродовж третього і четвертого періодів. У
більш ранні періоди санаторно-курортна реабілітація
практично не проводилася. І ще одна особливість: у пер-
іод, який передував анексії Російською Федерацією Кри-
му, санаторно-курортна реабілітація військовослуж-
бовців здійснювалася в умовах Центру медичної реабіл-
ітації, що розташовувався в Саках [6].

На сьогоднішній день такої можливості для реабі-
літації українських військовослужбовців, на превеликий
жаль, немає.

Саме тому автор пропонує створити на базі санато-
рію Черче, що знаходиться в Рогатинському районі Івано-
Франківської області Центр реабілітації українських
військовослужбовців, які отримали поранення під час
АТО.

Офіційно про цілющі властивості черченського бо-
лота широкий загал дізнався лише у 1905 р. Але місцеві
жителі застосовували грязі у своєму лікуванні ломоти спи-
ни, рук та ніг задовго до цього. Самолікування відбува-
лося у найпростіший спосіб: нагрівали у відрах рідку бо-
лотяну масу, заливали її в бочку й занурювали туди хво-
рого. Сеанс грязетерапії тривав до тих пір, доки не при-
пинявся біль [8].

Відомий дослідник опільського краю письменник Р.
М. Коритко стверджує: "…побутує припущення, що ліку-
вальні вартості черчанських джерел відкрили монахи з
монастиря св. П'ятниці. …На перших порах місцевими
грязями лікувалися лише черчани і жителі навколишніх
сіл, але згодом географія хворих значно розширилася.
Відомо, що у 70—80 рр. ХІХ ст. до Черча з'їжджалися
люди з різних кутків Галичини і навіть з-за кордону.
…Майже кожен господар, що мешкав поблизу джерела,
мав у стодолі дві — три бочки, в яких купав хворих. Хоч
купання проводилося без будь-яких лікарських приписів,
хворі, як правило, одужували. Бувало, що навіть безнад-
ійно немічні люди після черчанських купелів повертали-
ся до активного життя. …хитріші черчани почали возити
грязь до Рогатина і продавали по три корони за бочку.
Аби придбати лікувального болота, до Рогатина з'їжджа-
лися хворі й з інших повітів. Такий промисел практично
тривав аж до Першої світової війни" [2, с. 16].

Згодом чудодійними грязями зацікавилися і лікарі,
які відправили їхні зразки на експертизу до Відня. Лабо-
раторні дослідження австрійських вчених підтвердили:
болотяні джерела містять великі домішки сірководню й
придатні для лікування, зокрема, ревматизму, подагри,
ішіасу, різних жіночих недуг [8].

Вже цитований вище Р.Ф. Коритко у своїй книзі " Істо-
рія санаторію "Черче" розповідає таке: "Сенсаційним
відкриттям зацікавилися багаті віденські підприємці й зап-
ропонували сільській громаді досить вигідні для співпраці
умови. Вони зобов'язувалися своїм коштом збудувати в
Черчі санаторій і через 30 (згодом термін скоротили до 27)
років експлуатації передати його в розпорядження села.
Черчани тільки повинні були скласти гроші на будівництво
дороги. …Проте справа заснування купелевого закладу про-
сувалася мляво. …Боязнь фронтових дій змусила віденсь-
ких підприємців обрати тактику вижидання. А невдовзі ви-
бухнула війна, і всім здалося, що ідею черчанського сана-
торію доведеться похоронити назавжди…" [2, с. 18].

Від спілки "мінеральний живець "Черче" до курорту
"Черче" (основні етапи становлення та розвитку оздоров-
ниці)

1 березня 1929 р. у Львові було офіційно зареєстро-
вано Спілку з обмеженою відповідальністю "Мінераль-
ний живець "Черче", а 21 липня того ж року відбулося
офіційне відкриття живця. Хоча, як стверджують архівні
джерела, перший лікувальний сезон у Черчі відкрився у
травні 1927 р. і впродовж перших двох неофіційних се-
зонів у черчанському живці оздоровилось 350 хворих. Та
найголовнішим, як наголошує Р. Коритко, було те, що
лікування давало добрі результати — майже всі хворі ви-
лікувались [2, с. 20].

"За Польщі"
Історичний період, що обмежений 1929—1939 рр.,

був етапом становлення та активної розбудови живця. У
цей час директором мінерального живця у Черчі був Лев-
ко Лепкий.

Першою, буквально на очах, виросла двоповерхо-
ва будівля, яку назвали "Палаткою", де й розмістилися
всі найголовніші служби курорту. В ці ж роки заверши-
лося будівництво пансіонатів "Роксолана", "Надія",
"Учительська спілка" ("Оселя"), "Туринівка", "Віта",
"Амата".

Черчанські пансіонати проектували архітектора зі
Львова, а зводили їх місцеві майстри та будівельники з
інших сіл Рогатинського повіту. Загальне керівництво за-
будовою здійснював рогатинський інженер Микола
Дарміць.

Особливою гордістю живця був чудовий парк,
що виріс на місці колишніх боліт. "Річ у тім, — зазна-
чає Р. Коритко, — що дуже нелегко виростити дерево
на борованому грунті. Боровина, мов смола, спалює
коріння, і дерево неодмінно гине. Тож для вирощення
дерева на тонкому шарі чорнозему, що покриває бо-
ровину, потрібно було затратити чимало зусиль. Про
це дуже точно висловився очевидець вирощення пар-
ку Роман Купчинський. Він писав: "Довкола "Палатки"
та інших будинків живця — правдивий ліс дерев. Кож-
не з них має свою історію, мало що не своє ім'я —
скільки вони грошей та труду коштували. Примусити
що-небудь рости на боровинному грунті — це неабия-
ка штука" [2, с. 56].

Шанували у живці й квітники. Квіти тут вирощували
не лише задля краси, а й для того, щоб вони своїм запа-
хом очищували випари сірководню.

На високому рівні в живці було організовано куль-
турно-розважальне обслуговування, організатором ми-
стецького життя курорту був Левко Лепкий. Відпочиваль-
ники та гості оздоровниці ніколи не нудьгували. У Черчі
часто відбувалися концерти, вистави, вечорниці, розва-
жальні вечори, різні конкурси, а кожної суботи та неділі
на березі ставка грав оркестр під керівництвом Леоніда
Яблонського. Левко Лепкий спеціально для свого ансам-
блю складав жартівливі пісні під ритм фокстроту, танго
чи вальсу. Їх співали всі — і музиканти, і гості, і сільські
хлопці з дівчатами, що ввечері приходили до парку. "Тоді,
— як писав у своїх спогадах Р. Осінчук, — зорі на небі
танцювали та з усміхом споглядав на землю місяць" [2,
с. 50].

Встановлено, що в досліджуваний період керівницт-
во спілки "Мінеральний живець "Черче" не забувало й про
рекламу курорту. Автор мав можливість познайомитися
з цікавим документом — рекламним буклетом "Mi-
neraknyzdroj Czerze", що видрукуваний у 30-х роках ми-
нулого століття польською мовою (його фотокопія пода-
на у розділі "Ілюстративний матеріал"). Варто звернути
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увагу на те, що рекламодавці вже тоді наголошували:
"Сама природа обдарувала надра Черча для найкорисн-
ішого розвитку".

Функціонування оздоровниці в досліджуваний пері-
од приносило відчутні прибутки до спілчанської каси, що,
в свою чергу, давало можливість керівництву закладу бу-
дувати нові будівлі, удосконалювати методи лікування,
дбати про комфорт побуту та дозвілля відпочивальників.
Так, за 1931 р. основний капітал спілки зріс на 20000 до-
ларів США. У 1935 р. у живці побувало на 27% відпочи-
вальників більше, ніж впродовж попереднього року, що
зумовило зростання доходу на 42%. Але найвагомішим
здобутком було те, що кожного літнього сезону майже
всі хворі якщо не одужували повністю, то обов'язково
відзначали покращення у стані свого здоров'я.

Свідченням високого авторитету лікування у живці
було й те, що на курорті впродовж 1934 — 1936 рр. було
проведено три з'їзди українських лікарів в яких брали
активну участь і їх зарубіжні колеги.

Головними лікарями курорту в цей час були: Рунге
("Фізик", 1929 р.), Остап Прийма (1929 — 1931 рр.), Іван
Владичин (1931 — 1932 рр.), Роман Осінчук (1932 — 1939
рр.) та Роман Турко. Окрім названих вище гордістю жив-
ця були лікарі Лев Чаплинський, Петро Онуфрик, Олек-
сандр Лаврівський, Григорій Дмитрів та Лонгин Мельник
Їм постійно надавали висококваліфіковану допомогу такі
відомі галицькі медики як професор Мар'ян Панчишин,
лікарі Тит-Євген Бурачинський, Кость Воєвідка, Іван Ку-
ровець та Максим Музика [2].

Черчанська оздоровниця в 1939—1990 рр.
З вересня 1939 р. живець "Черче" був перейменова-

ний у санаторій і перейшов у власність профспілок. Ди-
ректором оздоровниці було призначено полковника
НКВС Михайла Рудомінського. Після його призову на
війну санаторій очолила Фріда Яківна з Києва (її прізви-
ще встановити не вдалося).

Першою обновою санаторію було встановлення на
його території гіпсових фігур Леніна і Сталіна.

Практично оздоровниця за нового керівництва фун-
кціонувала тільки рік — з червня 1940 р. по червень 1941
р.

У серпні 1941 р. було зроблено спробу відновити
діяльність санаторію. Про це повідомила повітова газета
"Рогатинське слово": "Живець "Черче" відчинений до
вжитку лікувальців з дня 12 серпня 1941 р. В понеділок,
середу, п'ятницю і суботу пополудні — боровинові і
сірчані купелі, в інші дні перед полуднем — тільки
сірчані..." [2, c, 129].

Однак оздоровниця у воєнних умовах функціонува-
ти не змогла: хворі боялися їхати до Черча, німецька вла-
да чинила різні перешкоди, час від часу в санаторних бу-
динках на нічліг поселялися німецькі вояки, залишаючи
після себе потрощені меблі та вибиті вікна.

Весною 1944 р. у приміщеннях санаторію розмістив-
ся німецький прифронтовий штаб. Саме у цей час вели-
кої шкоди зазнав парк курорту: для маскування від літаків
німці рубали дерева, розкопували насипні вали, рили ями
і траншеї.

Після відступу німців на санаторій накинулися місцеві
жителя, виносячи все, що тільки можна було взяти рука-
ми. Найавторитетніший дослідник історії черчанської оз-
доровниці Р. Коритко стверджує, що "Люди брали не
тому, що ними керували якісь грабіжницькі пориви. А з
усвідомлення, що санаторне добро стає нічийним. А раз
так, то добру гріх пропадати…" [2, c. 130].

До липня 1947 р. санаторій пустував і з дня в день
руйнувався.

25 липня 1947 р. Рада Міністрів УРСР прийняла по-
станову "Про встановлення в Черчі курорту", але перші
хворі сюди прибули ще на початку місяця. Їх налічувало-
ся 150 осіб — майже всі вони були інвалідами війни, які
хворіли на кістковий туберкульоз.

Першим директором і головним лікарем став Андрій
Юзвенко. Після нього впродовж кінця 40-х — другої по-
ловини 80-х рр. ХХ ст. санаторій послідовно очолювали
Генрієта Прокопчук, Олександр Мац і Петро Грицюк. З
кінця 80-х років минулого століття до 2004 р. головним
лікарем санаторію був Ярема Самотулка. Хоча вони і на-
магалися щось робити, але їхні можливості в плані по-
кращення роботи оздоровниці були мінімальні. Генрієті
Прокопчук, правда, вдалося спрямувати використання
санаторію за своїм призначенням — у ньому ликувалися
хворі з вадами опорно-рухового апарату.

Десь на початку 70-х років минулого століття сана-
торій почав занепадати: нищився парк, почали зникати
окремі будівлі, забруднювалися джерела, занечищував-
ся став, то тут, то там з-під землі пробивалися водні нори,
які розтікалися в різні боки і заболочували грунт. За бу-
динками і парком майже не було догляду, бо держава на
це не відпускала грошей. Внаслідок такої безгосподар-
ності оздоровниця втрачала свою привабливість. Запа-
нував принцип: руйнувати — не будувати і навіть не ре-
монтувати. Спершу радянська влада зруйнувала капли-
цю. Ікони та іконостас люди врятували і віднесли до цер-
кви. У 1983 р. була зруйнована вілла Богдана Лепкого
"Богданівка". Непоправимої шкоди зазнав парк курорту
[2, c. 135].

І все ж за радянських часів, хоча санаторій з року в
рік все більше і більше руйнувався, у ньому постійно ліку-
валося чимало хворих з усіх кінців тодішнього СРСР. Так,
протягом року оздоровниця приймала до 2500 хворих,
потужність ліжкового фонду досягла рівня 350 ліжок. А
в літні місяці санаторій працював у дві зміни, що забез-
печувало стаціонарне лікування 700 осіб, не враховуючи
хворих, які користувалися курсівками.

Не дивлячись на важкі фінансово-економічні умови
того часу, керівництву оздоровниці все-таки вдалося
дещо зробити: здано в експлуатацію новий будинок —
"клуб-їдальню" з двома залами і сценою; збудовано
спальний корпус на 156 місць; до колишнього пансіонату
"Оселя" добудовано крило, що розширило кількість
місць для хворих; змонтовано невеликий, усього на 25
осіб, металево-дерев"яний будиночок, який зимою доб-
ре зберігає тепло; наприкінці 80-рр. навкруг санаторію
встановлено чавунну огорожу і реконструйовано танцю-
вальний майданчик [2, c. 135—138].

Курорт "Черче" за новітньої історії України (1991—
2014 рр.)

Після здобуття Україною незалежності черченський
курорт, який входить до Прикарпатського відділення Ак-
ціонерного Товариства "Укрпрофоздоровниця", пережив
чи не найбільший занепад за всю свою історію. Справа в
тому, що держава поступово перестала вкладати в нього
кошти, віддаючи перевагу іншим оздоровницям. А це, у
свою чергу, призвело до того, що довго не вдавалося за-
вершити будівництво котельні, пральні, очисних споруд.

Впродовж 90-х років минулого століття та на почат-
ку ХХІ століття діяльність санаторію здійснювалась на ос-
нові сезонного циклу функціонування. Такі умови стали
причиною того, що у "Черче" все менше і менше при-
їжджало хворих, серед пацієнтів оздоровниці переважа-
ли діти з чорнобильської зони.

Як свідчить статистика, за перші п'ять років незалеж-
ності України на курорті пролікувалося понад 19 тис. хво-



Інвестиції: практика та досвід № 23/2014152

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

рих і пройшли оздоровлення 500 дітей із чорнобильсь-
кої зони. У цей час, як зазначалося вище, оздоровницю
очолював Ярема Самотулка.

Починаючи з 2004 р. з призначенням на посаду го-
ловного лікаря курорту "Черче" М.Р. Падучака, санаторій,
за оцінкою дослідників "Хоч з трудом, з нервами, нерідко
і в суперечках, але почав спинатися на обидві ноги. …було
обладнано і запущено нову котельню, …частково було
проведено ремонт дахів і водовідливів. …у 2005—2006
рр. проведено повну заміну водоканалізації та опалю-
вальної системи першого корпусу, здійснено капітальний
ремонт його першого поверху, приймального відділен-
ня, повністю замінено меблі, відкрито пральню, рекон-
струйовано продуктовий склад під лікувально-діагностич-
ний корпус, вдосконалено лікувальні умови у бальнеог-
рязелікарні, замінено вікна в клубі та їдальні. …Але зау-
важимо, що…керівництво санаторію відчувало і відчуває
чимало труднощів, постійно має клопоти з фінансуван-
ням, за ним числиться кредиторська заборгованість у сумі
понад 500 тис. гривень" [2, c. 148—150]. Поступово онов-
лений санаторій "Черче" почав повертати собі втрачену
славу.

Одним з найцінніших духовних здобутків оздоров-
ниці є те, що пощастило відбудувати і відродити сакраль-
ну пам'ятку Божу святиню-каплицю, що була зруйнова-
на після Другої світової війни.

У автора не виникає сумнівів у тому, що систему реа-
білітації військовослужбовців України, які отримали вог-
непальні поранення в умовах АТО, на базі санаторно-ку-
рортних лікувально-профілактичних закладів буде ство-
рено. Вже сьогодні перед військово-медичною службою
ЗС України ставиться питання щодо підвищення ролі са-
наторно-курортних закладів у проведенні етапної реабі-
літації поранених і хворих, відновлення працездатності
та боєздатності військових спеціалістів, у першу чергу тих
із них, хто несе бойову вахту та бере участь у виконанні
завдань щодо відновлення конституційного порядку на
Сході України. У цьому плані надзвичайно важливим є
пошук нових науково обгрунтованих форм санаторно-
курортної реабілітації та вироблення механізмів держа-
ного управління щодо підвищення її ефективності.

Перспективними напрямами подальших досліджень
вважаємо наступні: з'ясування ролі та місця військових
санаторіїв у територіальній системі медичного забезпе-
чення, можливість здійснення санаторно-курортної реа-
білітації в ранні терміни після отримання ушкодження,
вироблення критеріїв оцінки ефективності санаторно-ку-
рортної реабілітації тощо.

ВИСНОВКИ
1. Виявлено, що у зв'язку з багаторічною миролюб-

ною державною політикою, Україна виявилась не гото-
вою до цілої низки проблем, які виникли внаслідок
військових подій у Східних регіонах держави.

2. Доведено, що на сьогоднішній день в Україні від-
сутні можливості для якісної реабілітації військовослуж-
бовців, які отримали вогнепальні поранення під час про-
ведення АТО.

3. Обгрунтована доцільність створення на базі сана-
торію "Черче" Центру реабілітації українських військо-
вослужбовців, які отримали поранення під час АТО.
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